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Nº 100, sexta-feira, 26 de maio de 2017
exploração comercial do Restaurante Pedra Bonita, com serviço do
tipo self service. O Restaurante Pedra Bonita está sediado em área
própria da Fundação Joaquim Nabuco - Fundaj, Campus Anísio Teixeira, à R. Dois Irmãos, nº 92 - Apipucos, Recife/PE, conforme
especificações descritas no Termo de Referência e anexos do edital.
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 26/05/2017 de 08h00 às
12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Av. 17 de Agosto, 2187 Casa
Forte - RECIFE - PE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/344002-05-34-2017. Entrega das Propostas: a partir de 26/05/2017
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
07/06/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

2. O prazo de validade da seleção será de 1 (um) ano a partir
da data de publicação do edital de homologação do resultado final da
seleção, podendo ser prorrogado por igual período.
3. O Edital de Abertura com informações sobre o processo
de inscrição encontra-se disponível no endereço eletrônico
http://www.dgp.unb.br/selecao-simplificada, no qual o candidato deverá acompanhar todas as fases da seleção simplificada.
4. É parte integrante do presente Extrato o Edital de Condições Gerais, publicado no DOU n. 14, de 21 de janeiro de 2016,
Seção 3, páginas 20 a 21, que o candidato, ao se inscrever para a
seleção simplificada, declara ter conhecimento.

YVES GORADESKY
Diretor de Planejamento e Administração

FÁBIO SOUZA DO VALE
Decano
Substituto

(SIDEC - 25/05/2017) 344002-34202-2017NE800041

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 17/2017 - UASG 150224
Nº Processo: 23105.002241/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente (dermátomo elétrico), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital convocatório
e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 26/05/2017 de
08h00 às 12h00 e de 14h00 às 16h30. Endereço: Avenida Apurina Nº
04 Praça 14 de Janeiro - MANAUS - AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/150224-05-17-2017. Entrega das Propostas: a partir de 26/05/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 08/06/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
NAIRA IZABEL DA SILVA PAES
Pregoeira
(SIDEC - 25/05/2017) 150224-15256-2017NE000201

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 2/2017
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de 19/04/2017, .Entrega das Propostas: a partir de
19/04/2017, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 29/05/2017, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Diversos para Laboratórios destinados ao atendimento das necessidades de diversos
Centros de Custo da Universidade de Brasília, de acordo com a tabela
Especificações constante no Termo de Referência, na forma de Sistema de Registro de Preços

EDITAL Nº 198, DE 11 DE MAIO DE 2017
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna público, nos termos da Base Legal indicada, o Extrato do Edital de
Abertura, destinado a selecionar candidatos por meio de seleção simplificada para a contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO nas condições e características a seguir:
Área: Teorias da Comunicação e Metodologia de Pesquisa
em Comunicação / Requisito Básico: Mestrado em Comunicação /
Unidade de Lotação: Faculdade de Comunicação / Email: facorg@unb.br / Regime de Trabalho: 40 horas / Remuneração: R$
4.209,12 (quatro mil, duzentos e nove reais e doze centavos) / Vaga:
1 (uma) e formação de cadastro de reserva. / Período de Inscrição: de
29 de maio a 09 de junho de 2017 / Base Legal: Lei 8.745/93, com
alterações introduzidas pela Lei n. 9.849, de 26/10/99, Lei n. 12.425,
de 17/06/2011, Lei n. 12.772/2012, de 28/12/2012, e redação dada
pelo Decreto nº 7.485, de 18/05/2011.
CONDIÇÕES GERAIS:
1. A seleção simplificada visa a selecionar candidatos para o
cargo de Professor Substituto para desenvolver atividades de Docência de nível superior na Universidade de Brasília.
2. O prazo de validade da seleção será de 1 (um) ano a partir
da data de publicação do edital de homologação do resultado final da
seleção, podendo ser prorrogado por igual período.
3. O Edital de Abertura com informações sobre o processo
de inscrição encontra-se disponível no endereço eletrônico
http://www.dgp.unb.br/selecao-simplificada, no qual o candidato deverá acompanhar todas as fases da seleção simplificada.
4. É parte integrante do presente Extrato o Edital de Condições Gerais, publicado no DOU n. 14, de 21 de janeiro de 2016,
Seção 3, páginas 20 a 21, que o candidato, ao se inscrever para a
seleção simplificada, declara ter conhecimento.
FÁBIO SOUZA DO VALE
Decano
Substituto

PRISCILLA MADALENA DUARTE DA MATA
Pregoeira
(SIDEC - 25/05/2017) 154040-15257-2017NE800151

DECANATO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONVÊNIO
ESPÉCIE: Convênio - Código: 10087 - FUB /CAMARGOS CONTADORES E ASSOCIADOS.
Partícipes: Fundação Universidade de Brasília - FUB, CNPJ nº
00.038.174/0001-43 e Camargo Contadores e Associados, CNPJ nº
04.011.057/0001-47.
Objetivo: conceder vagas de estágio não obrigatório aos alunos da
CONVENENTE regularmente matriculados, com frequência comprovada, nos cursos de graduação Ciências Contábeis da UnB.
Assinatura: 24/05/2017.
Vigência: De 24/05/2017 a 23/05/2022.
Cláudia da Conceição Gárcia- CPF nº 379.799.901-10, Decano de
Ensino de Graduação da UnB e Pollyanna Camargos - Sócia Administradora da Camargo Contadores e Associados.

DECANATO DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL Nº 196, DE 15 DE MAIO DE 2017
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna público, nos termos da Base Legal indicada, o Extrato do Edital de
Abertura, destinado a selecionar candidatos por meio de seleção simplificada para a contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO nas condições e características a seguir:
Área: Planejamento em Marketing e Comunicação, Gestão
da Marca, Gestão da Comunicação Organizacional, Empreendedorismo e Assessoria em Comunicação / Requisito Básico: Mestrado em
Comunicação ou áreas afins / Unidade de Lotação: Faculdade de
Comunicação / Email: facorg@unb.br / Regime de Trabalho: 40 horas
/ Remuneração: R$ 4.209,12 (quatro mil, duzentos e nove reais e
doze centavos) / Vaga: 1 (uma) e formação de cadastro de reserva. /
Período de Inscrição: de 29 de maio a 09 de junho de 2017 / Base
Legal: Lei 8.745/93, com alterações introduzidas pela Lei n. 9.849, de
26/10/99, Lei n. 12.425, de 17/06/2011, Lei n. 12.772/2012, de
28/12/2012, e redação dada pelo Decreto nº 7.485, de 18/05/2011.
CONDIÇÕES GERAIS:
1. A seleção simplificada visa a selecionar candidatos para o
cargo de Professor Substituto para desenvolver atividades de Docência de nível superior na Universidade de Brasília.

EDITAL Nº 199, DE 15 DE MAIO DE 2017
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna público, nos termos da Base Legal indicada, o Extrato do Edital de
Abertura, destinado a selecionar candidatos por meio de seleção simplificada para a contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO nas condições e características a seguir:
Área: Desenho Mecânico e Processo de Fabricação / Requisito Básico: Mestrado em Engenharia Mecânica ou Ciências Mecânicas / Unidade de Lotação: Faculdade de Tecnologia / Email:
secenm@unb.br / Regime de Trabalho: 20 horas / Remuneração: R$
2.768,02 (Dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e dois centavos)
/ Vaga: 1 (uma) e formação de cadastro de reserva. / Período de
Inscrição: de 29 de Maio a 09 de junho de 2017 / Base Legal: Lei
8.745/93, com alterações introduzidas pela Lei n. 9.849, de 26/10/99,
Lei n. 12.425, de 17/06/2011, Lei n. 12.772/2012, de 28/12/2012, e
redação dada pelo Decreto nº 7.485, de 18/05/2011.
CONDIÇÕES GERAIS:
1. A seleção simplificada visa a selecionar candidatos para o
cargo de Professor Substituto para desenvolver atividades de Docência de nível superior na Universidade de Brasília.
2. O prazo de validade da seleção será de 1 (um) ano a partir
da data de publicação do edital de homologação do resultado final da
seleção, podendo ser prorrogado por igual período.
3. O Edital de Abertura com informações sobre o processo
de inscrição encontra-se disponível no endereço eletrônico
http://www.dgp.unb.br/selecao-simplificada, no qual o candidato deverá acompanhar todas as fases da seleção simplificada.
4. É parte integrante do presente Extrato o Edital de Condições Gerais, publicado no DOU n. 14, de 21 de janeiro de 2016,
Seção 3, páginas 20 a 21, que o candidato, ao se inscrever para a
seleção simplificada, declara ter conhecimento.
FÁBIO SOUZA DO VALE
Decano
Substituto
EDITAL Nº 207, DE 23 DE MAIO DE 2017
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna público, nos termos da Base Legal indicada, o Extrato do Edital de
Abertura, destinado a selecionar candidatos por meio de seleção simplificada para a contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO nas condições e características a seguir:
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Área: Matemática / Requisito Básico: ser portador do título
de Doutor na área Matemática / Unidade de Lotação: Instituto de
Ciências Exatas - IE / Email: secretaria@mat.unb.br / Regime de
Trabalho: 40 horas / Remuneração: 5.697,61 (cinco mil, seiscentos e
noventa e sete reais e sessenta e um centavos). / Vaga: 2 (duas) e
formação de cadastro de reserva. / Período de Inscrição: de 29 de
maio a 09 de junho de 2017 / Data da avaliação: 19 e 20 de junho de
2017 / Base Legal: Lei 8.745/93, com alterações introduzidas pela Lei
n. 9.849, de 26/10/99, Lei n. 12.425, de 17/06/2011, Lei n.
12.772/2012, de 28/12/2012, e redação dada pelo Decreto nº 7.485,
de 18/05/2011.
CONDIÇÕES GERAIS:
1. A seleção simplificada visa a selecionar candidatos para o
cargo de Professor Substituto para desenvolver atividades de Docência de nível superior na Universidade de Brasília.
2. O prazo de validade da seleção será de 1 (um) ano a partir
da data de publicação do edital de homologação do resultado final da
seleção, podendo ser prorrogado por igual período.
3. O Edital de Abertura com informações sobre o processo
de inscrição encontra-se disponível no endereço eletrônico
http://www.dgp.unb.br/selecao-simplificada, no qual o candidato deverá acompanhar todas as fases da seleção simplificada.
4. É parte integrante do presente Extrato o Edital de Condições Gerais, publicado no DOU n. 14, de 21 de janeiro de 2016,
Seção 3, páginas 20 a 21, que o candidato, ao se inscrever para a
seleção simplificada, declara ter conhecimento.
FÁBIO SOUZA DO VALE
Decano
Substituto
EDITAL Nº 208, DE 23 DE MAIO DE 2017
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna público, nos termos da Base Legal indicada, o Extrato do Edital de
Abertura, destinado a selecionar candidatos por meio de seleção simplificada para a contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO nas condições e características a seguir:
Área: Educação e Linguagens / Requisito Básico: Mestrado
em Educação ou Mestrado em Linguística, Letras ou Artes / Unidade
de Lotação: Faculdade de UnB Planaltina - FUP / Email: grhfup@unb.br / Regime de Trabalho: 40 horas / Remuneração: 4.209,12
(Quatro mil, duzentos e nove reais e doze centavos). / Vaga: 1 (uma)
e formação de cadastro de reserva. / Período de Inscrição: de 29 de
maio a 09 de junho de 2017 / Data da avaliação: 04 de julho de 2017
/ Base Legal: Lei 8.745/93, com alterações introduzidas pela Lei n.
9.849, de 26/10/99, Lei n. 12.425, de 17/06/2011, Lei n. 12.772/2012,
de 28/12/2012, e redação dada pelo Decreto nº 7.485, de
18/05/2011.
CONDIÇÕES GERAIS:
1. A seleção simplificada visa a selecionar candidatos para o
cargo de Professor Substituto para desenvolver atividades de Docência de nível superior na Universidade de Brasília.
2. O prazo de validade da seleção será de 1 (um) ano a partir
da data de publicação do edital de homologação do resultado final da
seleção, podendo ser prorrogado por igual período.
3. O Edital de Abertura com informações sobre o processo
de inscrição encontra-se disponível no endereço eletrônico
http://www.dgp.unb.br/selecao-simplificada, no qual o candidato deverá acompanhar todas as fases da seleção simplificada.
4. É parte integrante do presente Extrato o Edital de Condições Gerais, publicado no DOU n. 14, de 21 de janeiro de 2016,
Seção 3, páginas 20 a 21, que o candidato, ao se inscrever para a
seleção simplificada, declara ter conhecimento.
FÁBIO SOUZA DO VALE
Decano
Substituto
EDITAL Nº 209, DE 23 DE MAIO DE 2017
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna público, nos termos da Base Legal indicada, o Extrato do Edital de
Abertura, destinado a selecionar candidatos por meio de seleção simplificada para a contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO nas condições e características a seguir:
Área: Serviço Social / Requisito Básico: Mestrado em Serviço Social / Unidade de Lotação: Instituto de Ciências Humanas - IH
/ Email: ser@unb.br / Regime de Trabalho: 20 horas / Remuneração:
2.768,02 (Dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e dois centavos).
/ Vaga: 2 (duas) e formação de cadastro de reserva. / Período de
Inscrição: de 29 de maio a 09 de junho de 2017 / Data da avaliação:
19 e 20 de junho de 2017 / Base Legal: Lei 8.745/93, com alterações
introduzidas pela Lei n. 9.849, de 26/10/99, Lei n. 12.425, de
17/06/2011, Lei n. 12.772/2012, de 28/12/2012, e redação dada pelo
Decreto nº 7.485, de 18/05/2011.
CONDIÇÕES GERAIS:
1. A seleção simplificada visa a selecionar candidatos para o
cargo de Professor Substituto para desenvolver atividades de Docência de nível superior na Universidade de Brasília.
2. O prazo de validade da seleção será de 1 (um) ano a partir
da data de publicação do edital de homologação do resultado final da
seleção, podendo ser prorrogado por igual período.
3. O Edital de Abertura com informações sobre o processo
de inscrição encontra-se disponível no endereço eletrônico
http://www.dgp.unb.br/selecao-simplificada, no qual o candidato deverá acompanhar todas as fases da seleção simplificada.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

