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CAMPUS IVAIPORÃ
Área de Conhecimento: Física.
Número de vagas: 01 (uma)
Regime de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Nº DE ORDEM
1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 151909

NOME
LUCAS ANTONIO FELISBINO

MÉDIA
8,06
NEIDE ALVES

CAMPUS IRATI

Número do Contrato: 2/2013.
Nº Processo: 23358006020201372.
PREGÃO SRP Nº 9/2012. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 05423963000111. Contratado : OI MOVEL S.A. -Objeto: Prorrogação do prazo da vigência do Contrato nº 02/2013 por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 . Vigência: 03/06/2014 a 03/06/2015. Data de Assinatura: 29/05/2014.
(SICON - 06/06/2014) 151909-26418-2014NE800002

EDITAL Nº 99, DE 6 DE JUNHO DE 2014
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 76/2014
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

CAMPUS GARANHUNS

Por delegação de competência do Magnífico Reitor do Instituto Federal do Paraná - IFPR,
conforme Portaria nº 729 de 14/05/2014, RETIFICO o Edital nº 76, de 23 de maio de 2014, Processo
Seletivo Simplificado, publicado no DOU de 26/05/2014, Seção 3, pág. 65 e 66, em seu item 5.4, no
quadro onde se lê Etapas, Data Prevista para Realização*, Sorteio do Ponto - 24/06/2014, Prova Didática
- 25/06/2014, leia-se: 5.4 - O horário para comparecimento no câmpus para o sorteio do ponto da prova
didática de cada candidato será definido após a homologação da inscrição e disponibilizados em edital
próprio na secretaria do câmpus e/ou endereço eletrônico do câmpus de interesse.
ETAPAS
Sorteio do Ponto
Prova Didática

59

ISSN 1677-7069
CAMPUS CARUARU

CAMPUS
DATA PREVISTA PARA REALIZAÇÃO*
14/06/2014
15/06/2014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2014 - UASG 151910
Nº Processo: 23359008186201332.
PREGÃO SRP Nº 15/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E
TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 05634834000172. Contratado : WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS -TECNICOS LTDA. Objeto: Aquisição de mobiliário. Fundamento Legal: Art. 61, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93. Vigência: 28/05/2014 a 28/05/2015. Valor Total: R$9.469,45. Fonte:
112000000 - 2014NE800081. Data de Assinatura: 28/05/2014.
(SICON - 06/06/2014) 151910-26418-2014NE800046

*Juntamente com o edital que definirá o horário de comparecimento de cada candidato, será confirmada
a data para a realização do sorteio do ponto e da prova didática.

CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2014 - UASG 158465

FRANCIS LUIZ BARANOSKI
Diretor-Geral

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
PERNAMBUCO
CAMPUS BARREIROS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 158466
Número do Contrato: 3/2011.
Nº Processo: 23300001110201171.
PREGÃO SRP Nº 13/2010. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E
TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 03506307000157. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE
TECNOLOGIA EADMINISTRACAO DE CON. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato
03/2011 por mais 12 meses. Fundamento Legal: Paragrafo unico do artigo 61 da Lei 8.666/93. Vigência:
12/05/2014 a 12/05/2015. Data de Assinatura: 12/05/2014.
(SICON - 06/06/2014) 158466-26418-2014NE800007

Nº Processo: 23298010789201266 . Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto desta licitação é o relançamento do registro de preços para eventual aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE
IRRIGAÇÃO e MANUTENÇÃO AGRICOLA, visando atender às necessidades do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TENCOLOGIA DE PERNAMBUCO CAMPUS VITÓRIA DE
SANTO ANTÃO conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste
Edital e seus Anexos. Total de Itens Licitados: 00016. Edital: 09/06/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h
às 16h00. Endereço: Propriedade Terra Preta S/n Caixa Postal 0031 Zona Rural - VITORIA DE SANTO
ANTAO - PE. Entrega das Propostas: a partir de 09/06/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br..
Abertura das Propostas: 20/06/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
SANDERSON HUDSON DA SILVA MALTA
Pregoeiro
(SIDEC - 06/06/2014) 158465-26418-2014NE800011

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS TERESINA
EDITAL Nº 43, DE 27 DE MAIO DE 2014
O Diretor-Geral do Campus Teresina, no uso de suas atribuições legais, torna público o período de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, com vistas à contratação de professor substituto, por tempo
determinado, nos termos da Lei nº 8.745/93, com as alterações da legislação posterior.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A seleção de que trata este edital destina-se ao preenchimento das vagas especificadas para os cursos/disciplinas abaixo relacionadas:
ÁREA/EIXO

CURSO/DISCIPLINA

CÓD.

VAGAS

Controle e Processos
Industriais

Disciplinas de
Eletrotécnica e Eletrônica dos cursos
técnicos integrados ao ensino
médio, concomitante/subsequent
e de Eletrotécnica e Eletrônica
Disciplinas Práticas de
Mecânica e Refrigeração dos cursos
técnicos integrados ao ensino
médio, concomitante/subsequent
e de Mecânica e Refrigeração

01

02+CR

REGIME DE
TRABALHO
40 horas

01

01+CR

40 horas

Controle e Processos
Industriais

HABILITAÇÃO EXIGIDA
Diploma de Graduação em
Engenharia Elétrica ou Engenharia de
Controle e Automação

Diploma de Graduação em
Engenharia Mecânica

1.2A seleção será realizada em duas etapas:
1.2.1Prova de títulos (classificatória);
1.2.2Prova didática (eliminatória e classificatória).
2 DAS INSCRIÇÕES
2.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o teor do edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos nele expressos. O edital estará disponível no endereço eletrônico
www5.ifpi.edu.br;
2.2 A inscrição implica compromisso tácito, por parte do candidato, de aceitar as normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento ou discordância;
2.3 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato, sendo permitida somente uma inscrição por CPF;
2.4 As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet no endereço eletrônico www5.ifpi.edu.br, no período de 09 de junho a 23 de junho de 2014, das 08:00h até as 23:59h (horário local) do último
dia de inscrição, mediante o preenchimento do formulário e do pagamento da taxa de inscrição;
2.5 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição;
2.6 O pagamento da taxa de inscrição será feito, exclusivamente, por meio de boleto bancário (GRU cobrança), disponível no endereço eletrônico www5.ifpi.edu.br, a ser recolhido, preferencialmente, em
qualquer agência do Banco do Brasil, podendo ainda ser pago em qualquer correspondente bancário. O valor da inscrição será R$ 50,00 (cinquenta reais). O pagamento do boleto poderá ser realizado até o dia 23 de
junho de 2014, obedecendo ao horário do sistema bancário;
2.7 Somente serão considerados documentos oficiais de identificação para o preenchimento do formulário de inscrição: carteiras expedidas pelo Ministério da Defesa, pelas Secretarias de Segurança Pública
e pelos Corpos de Bombeiros Militares, carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos e outros), passaporte brasileiro (ainda válido), carteiras funcionais expedidas por órgão
público, que, por lei federal, valem como documento de identidade; carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto e obedecendo ao período de validade);
2.8 As informações prestadas no ato da inscrição e o pagamento da taxa serão de responsabilidade exclusiva do candidato, ficando expresso que em hipótese alguma haverá restituição do valor da taxa de
inscrição;
2.9Não serão dadas por telefone, correio eletrônico ou fax, informações a respeito de data, local e horário das etapas da seleção.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014060900059

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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3 DAS PROVAS
3.1 DA PROVA DE TÍTULOS
3.1.1 A prova de títulos terá o valor de 100 (cem) pontos, discriminados abaixo:
TÍTULO

PONTUAÇÃO MÍNIMA

Nº MÁXIMO
DE TÍTULOS

Doutorado
Mestrado
Especialização (carga horária mínima de 360 horas)
Graduação
Experiência em atividade docente na área de atuação

20
10
05
40
02 pontos por ano ou fração
superior a seis meses

01
02
02
01
10 pontos no limite
máximo de 05 anos

Nº MÁXIMO
DE
PONTUAÇÃO
20
20
10
40
10

TOTAL

3.1.2 Na entrega de títulos, o candidato deverá apresentar:
a) Original e cópia do documento de identidade;
b) Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física-CPF;
c) Cópias dos documentos que comprovem a titulação exigida (conforme subitem 3.1.1),
conferidas pelos originais, quando não autenticadas em cartório;
d) Cópia do comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais).
3.1.3 Serão atribuídos aos títulos dos candidatos as seguintes pontuações:
a) Diploma de curso de doutorado com respectivo histórico, ou em área afim do curso a que
concorre, obtido em curso credenciado pelo Conselho Nacional de Educação ou, quando estrangeiro,
devidamente revalidado: 20 (vinte) pontos (nº máximo de títulos: 01);
b) Diploma de curso de mestrado com respectivo histórico, ou em área afim do curso a que
concorre, obtido em curso credenciado pelo Conselho Nacional de Educação ou, quando estrangeiro,
devidamente revalidado: 10 (dez) pontos (nº máximo de títulos: 02);
c) Certificado de curso de pós-graduação Lato Sensu com respectivo histórico, em área afim do
curso a que concorre ou na área de Educação, obtido em curso que atenda às prescrições da Resolução
n° 01/2001, do Conselho Nacional de Educação ou, quando estrangeiro, devidamente revalidado: 5
(cinco) pontos (nº máximo de títulos:02);
d) Diploma de graduação superior na área do curso objeto deste processo seletivo com o
respectivo histórico, ministrado por Instituição de Ensino Superior- IES reconhecida pelo Ministério da
Educação: 40 (quarenta) pontos (nº máximo de título: 01);
e) Não serão computadas certidões e declarações como títulos de pós-graduação. Somente serão
considerados diplomas e certificados acompanhados de histórico;
f) Tempo de efetivo exercício de atividades docentes desenvolvidas: serão considerados 2 (dois)
pontos por ano ou fração superior a 6 (seis) meses, até o máximo de 10 (dez), se o exercício profissional
for de atividade docente desenvolvida no nível de ensino fundamental, médio e superior, com a seguinte
comprovação através da apresentação de original e cópia:
I- Carteira de trabalho (CTPS): página de identificação e de contrato;
II- Certidão por tempo de serviço ou termo de posse com o último contracheque;
III-Declaração do órgão ou pessoa jurídica competente (devidamente identificada) com o contrato de trabalho e/ou portaria publicada no Diário Oficial do Município, Estado ou União (DOM, DOE
e DOU);
IV- Os documentos que comprovem a experiência profissional deverão trazer explicitamente o
início e o fim do tempo de exercício profissional;
V- Os diplomas e/ou certificados em língua estrangeira somente serão válidos se acompanhados
de tradução feita por tradutor público juramentado;
VI- Não serão aceitos como atividades docentes monitoria e estágio;
3.1.4 Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo e no local
estipulados neste edital.
3.2 DA PROVA DIDÁTICA
3.2.1 O sorteio dos temas da prova didática será realizado em até cinco dias úteis após o
encerramento das inscrições, conforme cronograma que se encontra no Anexo III deste edital, contendo
todas as informações referentes às etapas deste processo seletivo;
3.2.2 Durante o sorteio da prova didática, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, à
Comissão Organizadora do Processo Seletivo a comprovação dos seus títulos. Vale ressaltar que os
títulos dos candidatos não habilitados na prova didática não serão analisados pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo;
3.2.3 O sorteio do tema para a prova didática será realizado com 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência, de modo impreterível e improrrogável. A relação com os temas para o sorteio encontramse no Anexo II deste edital. O candidato que não comparecer ao sorteio do tema, no dia e hora
determinados, será eliminado do processo seletivo;
3.2.4 A prova didática valerá de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e consistirá numa aula de 45
(quarenta e cinco) minutos, ministrada perante uma banca examinadora designada pela diretoria de
ensino da instituição;
3.2.5 O candidato deverá apresentar à banca examinadora o original do documento de identidade, bem como entregar o plano de aula em 03 (três) vias;
3.2.6 A avaliação da prova de desempenho didático consistirá na análise dos itens descritos a
seguir:
1-Plano de aula (0-20 pontos)

2-Desenvolvimento da aula (0-80
pontos)

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DIDÁTICO
a) Objetivos;
b) Conteúdos programáticos;
c) Estratégias de ensino;
d) Recursos didáticos;
e) Avaliação da aprendizagem;
f) Referências bibliográficas.
g) Previsão de tempo.
a) Domínio do conteúdo;
b) Operacionalização dos conteúdos;
c) Utilização das estratégias;
d) Utilização dos recursos didáticos;
e) Avaliação da aprendizagem;
f) Controle do tempo.

4 DO RESULTADO FINAL
4.1 O resultado final será divulgado no site www5.ifpi.edu.br de acordo com as especificações
do cronograma no Anexo III deste edital;
4.2 A relação dos candidatos aprovados por ordem de classificação será homologado pelo
Diretor Geral deste campus, publicado no Diário Oficial da União e divulgado no site www5.ifpi.edu.br.
5 DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CANDIDATO
5.1 Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 60 (sessenta)
pontos na prova de desempenho didático;
5.2 O resultado final será calculado pela média aritmética dos pontos obtidos pelo candidato nas
duas etapas do processo seletivo;
5.3 Os candidatos habilitados serão classificados na ordem decrescente do total de pontos
obtidos na média final;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014060900060
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5.4 Em caso de empate serão considerados os seguintes aspectos, por ordem de prioridade:
5.4.1 Tiver idade superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste processo seletivo,
conforme art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
5.4.2 Maior pontuação na prova de desempenho didático;
5.4.3 Obtiver a maior pontuação na prova de títulos;
5.4.4 O candidato que tiver mais idade.
5.5 O candidato aprovado será contratado por locação de serviço, como professor substituto,
considerando-se a classificação obtida e o número de vagas;
5.6 Os candidatos selecionados serão contratados por tempo determinado, por um período de até
01 (um) ano, sendo permitida a prorrogação por igual período, desde que não se exceda o prazo total de
02 (dois) anos;
5.7 Não poderá ser contratado o candidato que for professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico-EBTT e/ou superior das Instituições Federais de Ensino. Caso seja ocupante de cargo
público, que não o de magistério, poderá ser contratado desde que comprovada a compatibilidade de
horários;
5.8 O candidato não poderá ser novamente contratado antes de decorridos 24 (vinte e quatro)
meses do encerramento de seu contrato anterior, com fundamento Lei nº 8.745/93;
5.9 Só poderão ser contratados os candidatos de nacionalidade brasileira ou naturalizados, que
estejam em gozo dos direitos políticos, em dia com as obrigações eleitorais e militares (para o sexo
masculino) e que tenham idade mínima de 18 anos, até o último dia das inscrições;
5.10 No caso de candidato na condição de servidor público inativo, a acumulação de proventos
e vencimentos do cargo objeto do processo seletivo somente será permitida quando se tratar de cargos,
funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma autorizada pela Constituição Federal. Caso
contrário, a contratação dar-se-á somente após a opção pelo candidato entre os proventos e os vencimentos no novo cargo;
5.11 A remuneração do professor substituto encontra-se no Anexo I deste edital;
5.12 O candidato a ser contratado deverá apresentar à Diretoria Gestão de Pessoas original e
duas cópias dos seguintes documentos:
5.12.1 Carteira de Identidade; CPF; título de eleitor com o último comprovante de votação;
certidão de casamento ou nascimento; PIS ou PASEP;
5.12.2 Comprovante dos dados bancários (banco/agência/conta) junto ao Banco do Brasil;
5.12.3 Declaração de acumulação ou termo de responsabilidade a ser preenchido na Diretoria de
Gestão de Pessoas;
5.12.4 Auxílio alimentação e auxílio transporte a ser preenchido na Diretoria de Gestão de
Pessoas;
5.12.5 Cadastro para Módulo de Dependentes com cópias da Certidão de Nascimento e CPF dos
dependentes (se houver) a ser preenchido na Diretoria de Gestão de Pessoas;
5.12.6 Certificado de Alistamento Militar para o sexo masculino;
5.12.7 Formulário de autorização de acesso à declaração de ajuste anual de imposto de renda da
pessoa física a ser preenchido na Diretoria de Gestão de Pessoas;
5.12.8 Formulário de Inscrição do Candidato (de responsabilidade dos Coordenadores de Gestão
de Pessoas do respectivo Campus);
5.12.9 Declaração de bens e valores ou cópia da declaração do imposto de renda pessoa/física
a ser preenchido na Diretoria de Gestão de Pessoas;
5.12.10 Documento comprobatório do primeiro emprego (dia/mês/ano de ingresso);
5.12.11 Exame especificando o Grupo Sanguíneo e Fator RH;
5.12.12 Diploma ou certificado que comprove a exigência do cargo;
5.12.13 Termo de Assistência ao Pré-Escolar a ser preenchido na Diretoria de Gestão de
Pessoas;
5.13 A inscrição no processo seletivo implica o conhecimento e tácita aceitação das condições
estabelecidas neste edital, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
6 DA VALIDADE
O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação
da homologação do resultado final no Diário Oficial da União.
7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Não caberá recurso quanto ao resultado de qualquer uma das etapas do processo seletivo;
7.2 Os candidatos não selecionados terão um prazo de 60 (sessenta) dias, após o resultado do
respectivo processo seletivo, para a retirada de sua documentação, que, após esse prazo, será incinerada;
7.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo.
EZEQUIAS MATOS ESTEVES

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS NATAL-CENTRAL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Nº 036/2014-DIGPE/IFRN
Espécie: Contrato por Tempo Determinado nº 036/2014-DIGPE/IFRN - Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN.
Contratado: GILBERTO CUNHA DE ARAÚJO JÚNIOR. Objeto: Prestação de Serviços na Condição de
Professor Substituto. Processo Nº 23057.017649.2014-13. Vigência: 06/06/2014 a 05/06/2015. Retribuição mensal: Equivalente à remuneração que é paga ao titular do cargo de Professor de Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, na Disciplina CÁLCULO DIFERENCIAL E ÁLGEBRA LINEAR, Classe "D I",
Nível 01, em regime de 40 horas semanais de trabalho - Data da Assinatura: 02/06/2014 - Assinado por
BELCHIOR DE OLIVEIRA ROCHA - Contratante e GILBERTO CUNHA DE ARAÚJO JÚNIOR Contratado.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 177/2014-DIGPE/IFRN
ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo ao Contrato por Tempo Determinado nº 178/2012-PROJU/IFRN Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN. Contratado: ISAAC FRANCO FERNANDES. OBJETO: Prestação de serviços
na condição de professor substituto, objetivando a prorrogação do prazo do referido contrato de
31/05/2014 a 16/09/2014, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº
23057.013644.2014-11. Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais. Data de Assinatura: 07/05/2014 Assinado por RÉGIA LÚCIA LOPES - Contratante e ISAAC FRANCO FERNANDES - Contratado.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

