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a) ser escrito em letra de forma legível, ou digitado, em duas vias, em papel
A4.

b) ter a identificação "Recurso - Edital nº ____/2021", o nome do candidato,
o endereço, o e-mail, o número de inscrição, o nome do cargo, a assinatura do
candidato e as razões do recurso.

c) apresentar argumentação lógica e consistente e estar amparado na
bibliografia indicada no endereço eletrônico: https://www.unifal-
mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administrativo-em-educacao-tae/.

8.3.1.1 Recursos contra o gabarito baseados em bibliografia diversa da
bibliografia indicada neste Edital não serão apreciados.

8.3.2 O recurso será analisado pela Banca Responsável pela respectiva prova
e submetido ao Reitor, para julgamento.

8.3.2.1 Se do exame do recurso resultar a anulação de alguma questão de
prova, o ponto correspondente à respectiva questão será atribuído a todos os
candidatos e novo gabarito será divulgado.

8.4 Não caberá recurso contra este novo gabarito ou contra este novo
resultado.

8.5 Recurso contra a Classificação ou contra o Resultado Final poderá ser
interposto, das 8 (oito) até às 17 (dezessete) horas, até o 2º (segundo) dia útil após
sua divulgação.

8.5.1 Se da análise dos recursos resultar em nova Classificação ou novo
Resultado Final, a Classificação e/ou o Resultado Final serão divulgados no endereço
eletrônico: https://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administrativo-
em-educacao-tae/ e publicados na página do concurso na internet em até 15 (quinze)
dias úteis após a divulgação da Classificação e/ou do Resultado Final.

8.6 O recurso contra a Classificação ou contra o Resultado Final será
analisado pela DIPS e submetido ao Reitor, para julgamento e decisão.

8.6.1 Não caberá recurso contra a nova Classificação ou contra o novo
Resultado Final.

8.7 Não será analisado, na parte ou no todo, recurso com razões que
tratem da impugnação deste Edital, que tratem de recurso já analisado ou de fase do
certame cujo prazo de recurso tenha expirado.

8.8 Não será analisado recurso de recurso.
8.9 Os resultados do julgamento dos pedidos de impugnação e dos recursos

serão enviados ao Impugnante e/ou Recorrente para o endereço de e-mail cadastrado
na inscrição, e, também, no próprio sistema de inscrições, disponível no endereço
eletrônico https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes utilizando para acesso o
CPF e a senha cadastrada.

8.10 Não serão apreciados pedidos de impugnação ou recursos interpostos
fora das condições estabelecidas neste Edital.

9. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO E DEMAIS
CO N D I ÇÕ ES

9.1 O candidato classificado aprovado dentro do número de vagas ofertadas
neste Edital tem direito à nomeação, observados os prazos e procedimentos constantes
da legislação pertinente, a rigorosa ordem de classificação e o prazo de validade do
certame.

9.1.1 O candidato aprovado no certame de que trata este Edital será
investido no cargo, se atender às exigências, aos prazos e aos requisitos para a posse
constantes nos Anexos I e V deste edital.

9.2 O candidato nomeado será convocado para a posse, que deverá ocorrer
no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de sua
nomeação. O não comparecimento do convocado no prazo estipulado ensejará a
nomeação do próximo candidato classificado no concurso, para o respectivo cargo.

9.3 A posse do candidato classificado e nomeado observará o limite de
vagas estabelecido no presente Edital, exceto se a ampliação desse limite for
autorizada pelo órgão competente para tal fim.

9.4 A data prevista para o ingresso do aprovado e nomeado no quadro da
Instituição se dará no período de validade do concurso, respeitados os prazos e
requisitos estabelecidos em lei para a investidura em cargo público.

9.5 O candidato deverá ter disponibilidade para trabalhar em turnos
diferenciados, sendo exigida do candidato, no ato da posse, declaração de que está
ciente da jornada de trabalho em turnos que poderão ser diferenciados, de acordo
com o interesse da Administração.

10. DA LOTAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO
10.1 A lotação do candidato aprovado será na Universidade Federal de

Alfenas (UNIFAL-MG), conforme consta do Quadro 1 de distribuição de vagas, item 1,
deste Edital, ou de acordo com a necessidade e conveniência da Administração.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
11.1 A aprovação no concurso assegurará apenas a expectativa de direito à

nomeação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das
disposições legais, orçamentárias e financeiras pertinentes, bem como à rigorosa ordem
de classificação, ao prazo de validade do concurso e à apresentação da documentação
exigida em lei.

11.2 O prazo de validade do concurso será de 01 (um) ano, contado a partir
da data da publicação da homologação no Diário Oficial da União, prorrogável por igual
período, a critério da Instituição.

11.3 O período de inscrição poderá ser reaberto, caso não haja candidatos
para concorrer ou candidatos em número insuficiente para ocupar as vagas, ou ainda,
quando não houver candidato aprovado no final do certame, não havendo limitação
quanto ao número de vezes de reabertura. No caso de reabertura, o novo período de
inscrição será divulgado no endereço eletrônico: https://www.unifal-
mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administrativo-em-educacao-tae/

11.4 Os candidatos aprovados se comprometem a comunicar, sempre que
necessário e por escrito, à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UNIFAL-MG, qualquer
alteração de endereço e se responsabilizam por prejuízos decorrentes de sua não
atualização.

11.5 O(s) candidato(s) aprovado(s) deverá(ão), sempre que solicitado pela
Administração, atender a outros campi, inclusive in loco, independentemente do local
de sua lotação.

11.6 No interesse da Administração, o(s) candidato(s) classificado(s)
poderá(ão) ser aproveitado(s) pela UNIFAL-MG para os demais campi, e/ou por outras
Instituições Federais de Ensino, mediante autorização expressa do Reitor da UNIFAL-
MG.

11.7 Todo comunicado e/ou norma complementar publicados no endereço
eletrônico: https://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administrativo-
em-educacao-tae/, bem como as disposições da capa do caderno de provas compõem
este edital, cabendo ao candidato o acompanhamento diário das publicações no
endereço indicado e a devida atenção.

11.8 Este Edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no
endereço eletrônico: https://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-
administrativo-em-educacao-tae/.

11.9 Aplica-se a todos os horários citados neste Edital, em seus anexos e
comunicados no endereço eletrônico: https://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-
publico-tecnico-administrativo-em-educacao-tae/ o horário oficial de B r a s í l i a / D F.

11.10 Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor.

SANDRO AMADEU CERVEIRA
Reitor

EDITAL Nº 76, DE 22 DE JUNHO DE 2021
H O M O LO G AÇ ÃO

O Reitor da Universidade Federal de Alfenas, no uso de suas atribuições legais
homologa o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado de Provas e Títulos,
conforme discriminado a seguir:

. Edital de
Inscrição

Classificados Área de Atuação Regime Depto/Unidade -
Campus

. 54/2021 1º FELIPE
BELTRÁN MEJÍA

Física (1.05.00.00-6) 40h Instituto de
Ciência e
Tecnologia /
Campus de Poços
de Caldas

. 2º LUIZ
FERNANDO
VIANNA
FAU L H A B E R
FERREIRA

. 3º LUCAS ALVES
DE SOUZA

. 4º OSVALDO
CAMARGO
BOTELHO DOS
SANTOS

. 5º DIEGO
LO U R E N ÇO N I
FERREIRA

. 6º FELIPE
EMANOEL
C H AV ES

. 7º JULIANA
A P A R EC I DA
G O N Ç A LV ES

8º ARMANDO
JOSÉ PINTO

SANDRO AMADEU CERVEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021 - UASG 153028

Nº Processo: 23087012756202046. Objeto: Aquisição futura de Workstations,
Computadores, Monitores, Notebooks, Tablets e notebook Macbook.. Total de Itens
Licitados: 43. Edital: 23/06/2021 das 08h00 às 10h30 e das 13h00 às 16h30. Endereço: Rua
Gabriel Monteiro da Silva, Nr. 700, Centro - Alfenas/MG ou
https://www.gov.br/compras/edital/153028-5-00015-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 23/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 05/07/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

LEIDA CRISTINA SILVA
Pregoeira

(SIASGnet - 22/06/2021) 153028-15248-2021NE800001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021 - UASG 153028

Nº Processo: 23087005725202110. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação
de serviços de calibração e qualificação dos equipamentos e instrumentos de medição do
NCQ da UNIFAL-MG.. Total de Itens Licitados: 30. Edital: 23/06/2021 das 08h00 às 10h30
e das 13h00 às 16h30. Endereço: Rua Gabriel Monteiro da Silva, Nr. 700, Centro -
Alfenas/MG ou https://www.gov.br/compras/edital/153028-5-00026-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 23/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 06/07/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

LEIDA CRISTINA SILVA
Pregoeira

(SIASGnet - 22/06/2021) 153028-15248-2021NE800001

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Edital nº 03/2021 - Convocação para Contratação de Docentes por Tempo
Determinado, publicado no Diário Oficial da União nº 114, de 21/06/2021, Seção 3, pág.
60, exclua-se da Unidade Universitária o Departamento: ESCOLA DE MÚSICA -
Departamento de Música - 01 vaga, por ter constado indevidamente. As demais
informações constantes do edital ficam mantidas sem alterações.

JOÃO CARLOS SALLES PIRES DA SILVA
Reitor

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO

EDITAL Nº 5, DE 15 DE JUNHO DE 2021

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, em Regime de Trabalho T-20, para a Unidade
Acadêmica de Educação do Campo, na área de conhecimento: Língua espanhola,
devidamente autorizado pelo Magnífico Reitor e em conformidade com a Lei Nº
8.745/93, 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 01/2018 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
Ed i t a l .

As inscrições serão realizadas somente por meio de peticionamento
eletrônico no período de 12 a 16 de julho de 2021, sendo de total responsabilidade
do candidato o cadastramento como usuário externo no sistema SEI/UFCG, assim como
o acompanhamento de todos os procedimentos operacionais para validação de seu
cadastro
(https://sei.ufcg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao

_acesso_externo=0).

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