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Nº 100, sexta-feira, 26 de maio de 2017
7.5.2 Na hipótese de, nos dias de realização das provas, o candidato estar impossibilitado de
apresentar documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar
documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 90 (noventa)
dias, e será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados e de assinaturas.
7.5.3 A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação der margem a dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
8. Dos Resultados:
8.1 De acordo com os critérios e procedimentos constantes na Decisão nº 446/2014 do Conselho
Universitário/UFRGS, para cada uma das modalidades de avaliação, cada candidato terá uma nota final,
a qual será a média aritmética simples dos graus atribuídos pelos três examinadores, calculada até a
segunda decimal sem arredondamento.
8.1.1 A média final de cada candidato será calculada pela média aritmética das notas finais da
Prova Escrita, Prova Didática, Exame de Títulos e Trabalhos, Defesa da Produção Intelectual e Prova
Prática, se houver, calculada até a segunda decimal sem arredondamento.
8.1.2 Considerar-se-ão aprovados os candidatos que alcançarem média final mínima 7 (sete), na
escala de 0 (zero) a 10 (dez), e não tiverem nota final menor do que 7 (sete), na escala de 0 (zero) a 10
(dez), nas Provas Escrita e Didática e nem nota final 0 (zero) em nenhuma das modalidades de avaliação
realizadas.
8.1.2.1 Os candidatos que não comparecerem a uma ou mais das modalidades de avaliação,
no(s) horário(s) estabelecidos no cronograma apresentado pela Comissão Examinadora no Ato de
Instalação do Concurso, estarão automaticamente desclassificados, não sendo calculadas suas médias
finais.
8.1.3 Os candidatos aprovados serão classificados pela média final, em ordem decrescente, de
modo que o candidato com maior média ocupará o primeiro lugar.
8.1.3.1 Ocorrendo empate, utilizar-se-ão os seguintes critérios:
Dar-se-á preferência, para fins de classificação, ao candidato que tiver idade mais elevada, caso
se trate de candidato com 60 (sessenta) anos completos ou mais; e, para subsequentes desempates, ao
candidato que tiver obtido a nota final mais alta na Prova Didática, no Exame dos Títulos e Trabalhos,
na Prova Escrita, na Prova Prática (se houver) e na Defesa da Produção Intelectual, obedecida esta
ordem.
Para candidatos com até 59 (cinquenta e nove) anos completos, dar-se-á preferência, para fins
de classificação, ao candidato que tiver obtido a nota final mais alta na Prova Didática e, para
subsequentes desempates, no Exame dos Títulos e Trabalhos, na Prova Escrita, na Prova Prática (se
houver) e na Defesa da Produção Intelectual, obedecida esta ordem; persistindo o empate, terá precedência o candidato de mais idade.
8.2 Imediatamente após a conclusão dos trabalhos, o presidente da Comissão Examinadora
proclamará o resultado preliminar do concurso. Este resultado, após conhecimento da Direção da
Unidade, também será divulgado no endereço eletrônico: http://www.ufrgs.br/progesp/progesp-1/concursos-publicos.
8.3 O Resultado Final do concurso será divulgado em Edital onde constará a nominata dos
candidatos aprovados, estando os demais eliminados, de acordo com o disposto no Art. 16 e Anexo II
do Decreto nº 6.944, de 21/08/2009.
9. Dos Recursos:
Disposições sobre o processo de elaboração, apresentação, julgamento, decisão e conhecimento
do resultado de recursos encontram-se na Decisão nº 446/2014 do Conselho Universitário/UFRGS.
10. Disposições Gerais:
10.1 As provas do concurso terão início num prazo mínimo de 30 (trinta) dias, a contar da
publicação do presente edital no Diário Oficial da União, conforme Portaria do MEC nº 243, de
03/03/2011. O cronograma detalhado do concurso será divulgado via Internet, no endereço eletrônico
http://www.ufrgs.br/progesp/progesp-1/concursos-publicos.
10.2 Não será permitida a participação, em quaisquer das provas do Concurso, de candidato que
não esteja presente no início do Ato de Instalação do Concurso.
10.3 O candidato que não entregar a cópia impressa do curriculum vitae documentado e o
documento contendo o título e o resumo de sua Prova Didática, no Ato de Instalação do Concurso, será
excluído do certame. Não será aceita complementação de curriculum vitae ou anexação posterior de
documentos comprobatórios.
10.4 A cópia impressa do Curriculum Vitae, a ser entregue no Ato de Instalação do Concurso,
não será devolvida ao candidato em nenhuma hipótese.
10.5 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares
destes concursos que vierem a ser publicados pela UFRGS.
10.6 O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos, prorrogável por igual período no
interesse da Instituição, a contar da publicação do resultado final no Diário Oficial da União.
JANE FRAGA TUTIKIAN
ANEXO I
FORMULÁRIO ESPECÍFICO PARA SOLICITAÇÃO
DE ATENDIMENTO ESPECIAL
AO
DEPARTAMENTO
DE
___________________________________________________________
NOME
DO(A)
CANDIDATO(A):
_______________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________
ÁREA/SUBÁREA
DE
CONHECIMENTO
DO
CONCURSO:
__________________________________
______________________________________________________________________________
Conforme disposto nos itens 3.16, 3.16.1, 4.8 e 4.9 do Edital nº 15/2017 - UFRGS, o candidato
que necessitar de atendimento especial para a realização de provas deverá fazer essa solicitação por meio
de preenchimento de formulário específico, cujo modelo se encontra anexo a este Edital, que deverá ser
protocolado junto ao Setor de Protocolo Geral da UFRGS (Av. Paulo Gama, 110 - Anexo do Prédio da
Reitoria, Câmpus Centro, Bairro Farroupilha, Porto Alegre, RS), até 2 (dois) dias úteis após o término
das inscrições, ou remetido por SEDEX, à PROGESP - Divisão de Concursos Públicos (Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Av. Paulo Gama, 110, 4º andar, Prédio da Reitoria, Câmpus Centro,
Bairro Farroupilha, Porto Alegre, RS, CEP- 90040-060), com data de postagem até 1 (um) dia útil após
o término das inscrições. O atendimento será feito, levando em consideração as possibilidades, a
razoabilidade do pedido e as disposições deste Edital.
Solicito ATENDIMENTO ESPECIAL para a realização da PROVA ESCRITA (explicitar abaixo
o atendimento necessário com a devida justificativa)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________, _____ de ________________ de 20___.
Assinatura do candidato
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032017052600059
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ANEXO II

FORMULÁRIO ESPECÍFICO PARA SOLICITAÇÃO
DE ISENÇÃO DE VALOR DE INSCRIÇÃO
Área/subárea
de
conhecimento
do
concurso:
_____________________________________________
Conforme o disposto no Art. 1o do Decreto no 6.593, de 02/10/2008, e no item 3.14 do Edital
nº 15/2017 - UFRGS, a isenção de taxa de inscrição é possibilitada para candidato que esteja inscrito no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico - e que seja membro de família
de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26/07/2007.
Nome completo:
Data de nascimento:

Sexo: ( ) F ( ) M

RG:

Sigla do Órgão Emissor:

Data de Emissão:

CPF:

NIS*:

Nº da inscrição no concurso:

Cidade:

CEP:

Endereço:

Bairro:

Bairro:
Telefone: ( ) Celular:( )

Estado:

E-mail:

Nome da mãe:
*NIS - Número de Identificação Social (Cadastro Único)
Solicito a isenção da taxa de inscrição no referido Concurso Público e declaro que sou membro
de família de baixa renda, nos termos do Decreto no 6.135, de 26/06/2007. Declaro também, sob as
penas da Lei, a veracidade das informações aqui prestadas e que estou ciente e de acordo com todas as
exigências especificadas no Edital nº 15/2017 - UFRGS, notadamente aquelas que versam acerca das
condições de isenção da taxa de inscrição.
_______________________, _____ de ________________ de 20___.
______________________________________________________________________
Assinatura do candidato
ANEXO III
Autodeclaração étnico racial (preto, pardo)
Eu,
_____________________________________________________________________________,
CPF
nº
____________________,
portador
do
documento
de
identidade
nº_____________________, declaro para o fim específico de atender ao Edital 15/2017 - Área/subárea
de
conhecimento
do
concurso:
______________________________________________________________________ da Universidade
Federal do Rio Grande de Sul, que sou ___________________________________.
Estou ciente de que, o candidato que prestar informações falsas relativas às exigências estabelecidas quanto à autodeclaração "será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará
sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público após procedimento administrativo em
que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis"
(Parágrafo único do Art. 2º, da Lei nº 12.990, de 09/06/2014).
_____________________, _____ de ________________ de 20___.
______________________________
Assinatura
EDITAL Nº 23, DE 25 DE MAIO DE 2017
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 14/2016
CONCURSO PÚBLICO
A VICE-REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, no exercício da reitoria, no uso de suas atribuições, retifica, por este Edital, parte do Edital de Concursos
Públicos Docentes nº 14, de 24/05/2016, publicado no Diário Oficial da União em 25/05/2016, conforme
indicado a seguir:
Onde se lê:
Área de conhecimento: Engenharia de Produção, Subárea: Projeto e Gestão de Serviços
Requisito(s): Doutorado em Engenharia de Produção, ou Engenharia Civil, ou Administração,
ou Interdisciplinar ou em áreas afins. Serão consideradas áreas afins à área do concurso a titulação
obtida nas quatro grandes áreas da Capes "Engenharias 1", "Engenharias 3", "Administração" e "Interdisciplinar", com todas as áreas nelas inclusas
Nº de Vagas: 02 (duas)
Código(s) da(s) vaga(s): 273771 e 277034
Processo: 23078.506309/2017-67
Leia-se:
Área de conhecimento: Engenharia de Produção, Subárea: Projeto e Gestão de Serviços
Requisito(s): Doutorado em Engenharia de Produção, ou Engenharia Civil, ou Administração,
ou Interdisciplinar ou em áreas afins. Serão consideradas áreas afins à área do concurso a titulação
obtida nas quatro grandes áreas da Capes "Engenharias 1", "Engenharias 3", "Administração" e "Interdisciplinar", com todas as áreas nelas inclusas
Nº de Vagas: 01 (uma)
Código(s) da(s) vaga(s): 273771
Processo: 23078.506309/2017-67
JANE FRAGA TUTIKIAN

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
NONO TERMO ADITIVO A PERMISSÃO DE USO A TÍTULO ONEROSO Nº 01/PROPLAN/DECOMP/2008. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. CNPJ:
92.969.856/0001-98. CONTRATADA:BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL. CNPJ: 92.702.067/0001-96. OBJETO: Prorroga a vigência do contrato por 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA: 07/04/2017. VIGÊNCIA: 14/04/2017 até 13/04/2018. N.º DO PROCESSO:
23078.020393/01-24.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

