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EDITAL Nº 80 - PROGEP/UFMS, DE 8 DE JUNHO DE 2022
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO NA UFMS

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 55/2022-PROGEP/UFMS

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, por meio
da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e , no uso de suas atribuições legais, e de
acordo com o disposto nas Leis Federais nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; nº
9.849, de 26 de outubro de 1999; nº 12.425, de 17 de junho de 2011; e nº 12.772,
de 28 de dezembro de 2012; nos Decretos Federais nº 7.485, de 18 de maio de 2011;
e nº 8.259, de 29 de maio de 2014; nas Resoluções do Conselho de Ensino de
Graduação nº 21, de 23 de fevereiro de 2011; e nº 96, de 3 de maio de 2011; na
Resolução do Conselho Diretor nº 254, de 31 de março de 2022 (Plano de
Biossegurança da UFMS, em decorrência da Pandemia da Covid-19); e na Nota de
Auditoria AUD/RTR nº 03/2017, torna público a RETIFICAÇÃO do Edital nº 55-
PROGEP/UFMS, de 29 de abril de 2022, publicado no Boletim Oficial da UFMS nº 7785
e publicado no DOU nº 81, de 2 de maio de 2022, conforme exposto abaixo.

No item 9.2. DOCUMENTAÇÃO E PRAZOS PARA CONTRATAÇÃO.
Onde lê-se:
A vigência do contrato terá início a partir da data de assinatura por todas

as partes, data em que o Professor Substituto deverá iniciar suas atividades e a
duração prevista do contrato será até 03/12/2022, podendo ser prorrogado
dependendo da decorrência de cada vaga e da real necessidade futura da Unidade,
desde que seja autorizada pela Administração Central.

Leia-se:
A vigência do contrato terá início a partir da data de assinatura por todas

as partes, data em que o Professor Substituto deverá iniciar suas atividades e a
duração prevista do contrato será até 16/01/2023, podendo ser prorrogado
dependendo da decorrência de cada vaga e da real necessidade futura da Unidade,
desde que seja autorizada pela Administração Central.

ANDRÉIA COSTA MALDONADO
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE CONVÊNIOS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo SEI no n° 23109.000080/2022-12, divulga: Contrato de prestação de serviços
técnicos especializados em PD&I, que celebram entre si a UFOP e a Sapura Navegação
Marítima S.A, com interveniência da Fundação Gorceix. Objeto: Desenvolver o Projeto
"Análise de falha em cabo de aço de aplicação offshore com 138mm de diêmetro".
Vigência: 06/06/2022 - 05/12/2022. Assinatura: 06/06/2022. Assinam: Pela UFOP: Cláudia
Aparecida Marliere de Lima (Reitora); Pela Sapura Navegação Marítima S.A: Ed m u n d o
Falcão Koblitz, Rogério dos Santos Salbego; Pela Fundação Gorceix: CristovamPaes de
Oliveira.

EXTRATO DE ACORDO

Processo SEI no n° 23109.000079/2022-80, divulga: Acordo de parceria para Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação - PD&I que entre si celebram a UFOP, a GERDAU Açominas
S/A, com interveniência da Fundação Gorceix. Objeto: Cooperação Técnica e científica
entre os partícipes para desenvolver o projeto "Modelamento Físico de Dessulfuração de
Gusa em Panela por injeção de reagentes através de Lança Submersa". Vigência:
02/06/2022 - 01/06/2024. Data de Assinatura: 02/06/2022. Assinam: Pela UFOP: Claudia
Aparecida Marliere de Lima (Reitora); Pela GERDAU Açominas S/A: Jorge Adam Cleto Cohn,
Carlos Berlini Filho; Pela Fundação Gorceix: Cristovam Paes de Oliveira.

EXTRATO DE ACORDO

Processo SEI no n° 23109.00001430/2022-50, divulga: Acordo de Cooperação Internacional.
Objeto: Afiliação de estudantes entre a Universidade Federal de Ouro Preto e o The
Hospital for Sick Children (Toronto-Canadá) . Vigência:07/06/2022 - 01/05/2023. Data de
Assinatura: 07/06/2022. Assinam: Pela UFOP: Claudia Aparecida Marliere de Lima (Reitora);
Pelo The Hospital for Sick Children: Pam Hubley.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
EDITAL Nº 186, DE 8 DE JUNHO DE 2022

RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando os Decretos nº 94.664/87, nº 3.298/99, nº 7.485/11 e nº
9.739/19, e as Leis nº 12.990/14, nº 12.772/12 e nº 8.112/90, divulga o resultado referente ao Concurso Público do Edital nº 54/2022, publicado no Diário Oficial da União nº 44, seção
3, páginas 108 e 109, de 07 de março de 2022, para o cargo de Professor do Magistério Superior/Classe A/Nível I:

. Campus Área de Conhecimento Processo Nº Candidatos Homologados Pontuação Final

. Uruguaiana Oftalmologia 23100.022335/2021-99 1º Dunia Abdel Rahman Abu Hwas 72,14

. 2º Luiz Fernando Munareto Junior 58,27
ROBERLAINE RIBEIRO JORGE

EDITAL Nº 188, DE 8 DE JUNHO DE 2022
RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna pública a relação de candidatos aprovados e classificados no Edital nº
115/2022, publicado no Diário Oficial da União nº 75, seção 3, página 100, de 20 de abril de 2022, relativa à realização de Seleção Simplificada de Provas e 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

. Bagé Educação Musical: Flauta Doce Professor Substituto/20h 23100.004148/2022-12 1º Rayssa Fernandes Viegas 8,39

. Dom Pedrito Física Professor Substituto/20h 23100.005052/2022-63 1º Maria Eduarda Oliveira Pinheiro 10,04

. 2º Sinara da Silva Chagas 8,25

. 3º Jader Rodrigues Sousa Oliveira 7,91

. Uruguaiana Psicologia Médica; Saúde Mental
e Atenção Psicossocial; e

Psicologia do Desenvolvimento
Humano

Professor Substituto/20h 23100.003373/2022-23 1º Andréia Garcia dos Santos 10,16

. 2º Débora Casagrande Blanco 7,55

. 3º Adriane Regina Diehl Krob 6,95

. 4º Igor Ricardo Soares Mazzini 6,88
Torna público, ainda, que não houve aprovados pela lista de reserva de vagas aos candidatos negros ou pessoas com deficiência.

ROBERLAINE RIBEIRO JORGE

EDITAL Nº 189, DE 8 DE JUNHO DE 2022

Convocação para procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidato para a vaga reservada aos candidatos negros dos edital nº 115/2022
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca o candidato abaixo relacionado para a entrevista perante a Comissão

de heteroidentificação complementar à autodeclaração como negro referente ao Processo Seletivo Simplificado para o provimento de vagas em cargos de Professor Substituto da Fundação
Universidade Federal do Pampa, do Edital nº 115/2022:

1. Fica convocado o candidato abaixo relacionado para comparecer à entrevista telepresencial, a ser realizada no dia 10/06/2022, no horário preestabelecido:

. Área de Conhecimento Candidato Horário

. Piscicultura e Aquacultura, Nutrição e Alimentação de Não Ruminantes, Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável Giuliano Pereira de Barros 10h30min
2. LOCAL: o procedimento será promovido sob a forma telepresencial (remota), mediante utilização da ferramenta Google Meet, com base no parágrafo 1º do Art. 8º da Portaria

Normativa nº 04/2018/SGP/MPDG, publicada no Diário Oficial da União de 10/04/2018 nº 68, Seção 1, pág. 43, que regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à
autodeclaração dos candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, nos termos da Lei nº 12.990/2014.

2.1 A decisão é motivada, excepcionalmente, pela indisponibilidade temporária das instalações do prédio da PROGEPE, que passa por manutenções, o que impossibilita a entrada
de pessoas no local, na referida data.

2.2 O candidato convocado receberá as orientações e o link da sala para ingressar e participar do procedimento, na ferramenta Google Meet, por meio do endereço de e-mail
cadastrado no ato de inscrição no processo seletivo simplificado do Edital nº 115/2022, inclusive para envio de cópia do documento de identidade que será utilizado em sua identificação,
conforme item 3. deste edital.

2.3 É de responsabilidade do candidato dispor dos meios tecnológicos e básicos indispensáveis para realização do procedimento, bem como possuir conhecimentos prévios sobre
a utilização da ferramenta.

3. O candidato convocado para a entrevista deverá comparecer telepresencialmente na data, hora e local determinados neste edital e deverá apresentar, durante a filmagem,
documento de identidade nos termos da legislação vigente e em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, sua identificação.

3.1. O candidato deverá ratificar, junto à Comissão de Heteroidentificação, as informações prestadas em sua autodeclaração.
4. A Comissão de Heteroidentificação será composta por cinco membros e seus suplentes, nos termos do Art. 6º da Portaria Normativa nº 04/2018.
4.1. A avaliação da Comissão quanto à condição de pessoa negra de cor preta ou parda considerará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo

candidato no Processo Seletivo.
4.2. Não serão considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos

de heteroidentificação realizados em outros concursos públicos.
5. O procedimento de heteroidentificação será filmado e sua gravação será utilizada na análise de eventuais recursos interpostos pelos candidatos.
5.1. O candidato que recusar a realização da filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, nos termos do item 5, será eliminado do Processo Seletivo.
6. A não observância do disposto no item 3 deste edital, acarretará a eliminação do candidato no Processo Seletivo, conforme alínea b do item 4. 2. 4. do Edital de Abertura

nº 115/2022.
7. Não haverá segunda chamada para a realização da entrevista e não será realizada entrevista, em hipótese alguma, fora do ambiente, da data e dos horários predeterminados

neste edital.
8. O candidato cuja autodeclaração não for confirmada em procedimento de heteroidentificação concorrerá às vagas destinadas à ampla concorrência, conforme item 4. 2. 4. 1

do Edital de Abertura nº 115/2022.
8.1 Não concorrerá às vagas de que trata o item 8 e será eliminado do processo seletivo o candidato que apresentar autodeclaração falsa constatada em procedimento

administrativo da comissão de heteroidentificação nos termos do item 1.3.1.2 do Edital nº 168/2018.
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