
Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federa! de Mato Grosso do Sul

PLANO DE TRABALHO:
Concurso Público de provas e títulos para Ingresso na Carreira do Magistério Superior da
UFMS 2017.

PERIODO:
Dezembro de2016 aJulho de2017

LOCAL:

As etapas dos concursos (prova escrita, didática, de títulos e defesa de memorial) serão
realizadas na cidade de Campo Grande/IVÍS.

OBJETIVO:
Contratação da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC, para
sistematizar e prestar apoio, gestão administrativa e financeira dos serviços necessários à
execução do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos efetivos do

Quadro Permanente de Professor da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do
Sul, conforme Editais UFMS/Progep No 104 e N" 105/2016 e Edital UFMS/Progep No
13120t7.

RESPONSAVEL:
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP
Coordenadoria de Desenvolvimento e Recrutamento - CDR/Progep

ETAPAS DE EXECUÇÃO DO CONCURSO

l) Elaboração do Projeto e dos Editais
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Progep, por meio da Coordenadoria de

Desenvolvimento e Recrutamento - CDR, será a responsável pela elaboração do Projeto,
dos Editais, indicação de equipes de trabalho e da comissão central, montagem das bancas
avaliadoras. E a contratada frcarâ responsável pela logística da execução das provas,
observado as noÍÍnas vigentes.

2) Constituição da Comissão Central Organizadora e Comissão Complementar
A Comissão Central será designada por Instrução de Serviço da Progep e terá por

competência coordenar e acompaúar as atividades do Concurso, até a sua homologação;
analisar e julgar as inscrições dos candidatos; fazer a minuta dos editais relativo às

inscrições e analisar e julgar os recursos mencionados nos arts. 29 e 75 da Resolução no

4512016; peÍrnanecer nas unidades de prova até o fim do certame. Para os dias de provas
uma comissão complementar, também designada por Instrução de Serviço da Progep,

auxiliará no atendimento aos candidatos, recursos das provas escritas, atendimento a

pedidos de vistas das provas, fiscalização das provas didáticas, apoio às bancas para

cálculo da prova de títulos e divulgação dos resultados f,rnais.

PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS
Avenida Costa e Silva, s/no, Bairro Universitário, Campo Grande - MS

CEP 79070-900 - Fone: 067 3345-7939 - Campo Grande (MS)
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Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

3) Bancas Examinadoras
As Bancas Examinadoras específicas para cada classe e árealsubiírea

coúecimento serão constituídas pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Progep, por
meio de Instrução de Servigo, mediante consulta às unidades da UFMS ou a outras
instituições de ensino superior ou de pesquisa.

4) Prova Escrita (Primeira etapa)
De caráter eliminatório e classificatório, com peso trinta e tem como objetivo

avaliar os coúecimentos do candidato na área/subiírea de conhecimento da vaga, assim
como sua capacidade de expressão em linguagem técnica.

A fiscalização da Prova Escrita será de responsabilidade do Secretário da Banca
Examinadora.

5) Prova Didática (Segunda etapa)
Terá como objetivo aferir a capacidade do candidato em relação à comunicação, à

organizaçáo do pensamento, ao planejamento, à apresentação da aula, ao domínio e
conhecimento do assunto abordado na árealsubárea de conhecimento do Concurso, e aos
procedimentos didáticos de desempenhar atividades docentes em nível do Magistério
Superior.

A Prova Didática será realizada em sessão pública e será gravada em áudio ou em
áudio e vídeo (bancas de iírea de Libras do Edital Progep n' 10412016) e ao candidato será
fornecido apenas quadro e giz.

6) Prova de Títulos (Terceira etapa)
O candidato, deverá entregar à Banca Examinadora Curriculum Vitae completo,

relatório de atividades docente e comprovantes de produções científicas para análise, após
o final da prova Didática.

7) Defesa de Memorial (Quarta etapa para Titular-Livre)
O candidato fará defesa de memorial relatando os principais momentos da

formação acadêmica, cientifica, titulagão e vida profissional; destacando os prêmios e
atuação profissional; considerando as atividades e projetos de ensino, pesquisa cientiÍica,
tecnológica, de inovação e extensão desenvolvidos; relatando as produções bibliográficas,
técnicas e artísticas-cultural relevantes; destacando as atividades de gestão acadêmica,
coordenação de cursos, orientação de alunos, geração de patentes, registros e inovação.

As inscrições foram realizadas exclusivamente pela intemet, no endereço eletrônico
www.concursos.ufms.br, em três períodos :

a) Primeiro período: de 18 de janeiro a 19 de fevereiro de 2017, para candidatos
que declararem ter o título de doutor ate a daÍa da posse, para ingresso na Classe Adjunto
A;

b) Segundo período: de 11 de março a 10 de abril de 2017, para candidatos que

declararem ter, até a data da posse, a titulação mínima de mestre para ingresso na Classe

Assistente A, para áreas que não tiverem inscritos na primeira etapa.

PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS
Avenida Costa e Silva, s/no, Bairro Universitário, Campo Grande - MS

CEP 79070-900 - Fone: 067 3345-7939 - Campo Grande (MS)
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Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sut

período: de 08 de abril a 07 de maio de 2017, para candidatos que
às vagas para o Cargo Isolado de Professor Titular-Livre.

ri'ii

c) Terceiro
desejarem concoÍTer

\-

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

As unidades de lotação das vagas abaixo descritas foram alteradas conforme
Instrução de Serviço da Progep n' 2112017, de 0910512017, devido a criação de Faculdades
e Institutos a partir da extinção do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS e
Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCHS.

CLASSE UANTITATIVO
Pro no 104 e 10512016 e l3l20l

Adjunto A Nível I, Assistente A Nível I, Auxiliar
Nível I

78

Titular-Livre 2
Total Geral 80

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR UNIDADE _ REGIME DE TRABALHO DE _
PROFESSOR ADJUNTO A _ NÍVEL I

LOrAÇÃO VAGA
CCBS 5

CCHS 4
ESAN J

FACOM 1

FAENG 4
FAMED 2
FAMEZ 4
FAODO I

INFI I
INMA I
CPAN 6

CPAQ 2

CPTL t2
CPCS 5

CPCX I
CPNA 8

CPPP I
TOTAL 6t

3
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DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR UNIDADE _ REGIME DE TRABALHO DE _
PROFESSOR ASSISTENTE A - NÍVEL I

LOTAÇÃO VAGA
FAENG I

CPTL ll
CPNA 2

CCHS I
CPAR 1

CPPP I
TOTAL t7

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR UNIDADE _ REGIME DE TRABALHO DE -
PROFESSOR AUXTLIAR - NÍVnr, I (LIBRAS)

LOTACÃO VAGA
CCHS I

- CPTL I
CPPP I
CPAR I

TOTAL 4

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR UNIDADE - REGIME DE TRABALHO DE -
TITULAR-LIVRE

LOTACAO VAGA
FADIR 1

CCBS I
TOTAL 2

4
PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS

Avenida Costa e Silva, s/no, Bairro Universitário, Campo Grande - MS

CEP 79070-900 - Fone: 067 3345-7939 - Campo Grande (MS)



-Á,
- a^f;

#»,v

1

1



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul JL
uFtt[§

ún.; o'(:
o

Os Valores das taxas de inscrição dos Editais UFMS/Progep no 104 e 10512016 e

l3l20l7 estão discriminados no quadro abaixo:

Valores arrecadados, conforme informação da Divisão de Arrecadação e

Acompaúamento de Receitas - DIAAR/CFC/PROPLANfuFMS:

PREVISÃO DE DESPESAS

Os valores abaixo levaram em consideraçáo o período gasto pela comissão central

para análise de documentação e elaboração de resposta a recursos e para a estimativa de

ãuração das provas que para bancas com número superior a 40 (quarenta) candidatos pode

estender-se para além do período previsto de 26 de junho de 2017.

PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS
Avenida Costa e Silva, s/no, Bairro Universitário, Campo Grande - MS

CEP 79070-900 - Fone: 067 3345-7939 - Campo Grande (MS)

PREVISÃO DE RECEITA

Cargo Valor taxa de Inscrição
Titular Livre 350,50 Trezentos e cinquenta reais

Adjunto ANível I 250,50
Duzentos e cinquenta reais e cinquenta
centavos

Assistente A Nível I 172,50
Cento e setenta e dois reais e cinquenta
centavos

Auxiliar - Nível I 172,50
Cento e setenta e dois reais e cinquenta
centavos

aRRrcaoaÇÃo TOTAL UP PIAA PIAEU PIAAECG PIAPP DAC
Valor

Disponivel
Valor

Utilizado Saldo

Concurso Público
UFMS 2OI7 -

Docentes - Edital
0812017 - Prosep 382.293,00 3.822,93 5.734,40 5.734,40 5.734,40 5.734,40 15.291,72 340.240,7'1 340.240,77

Concurso Público
UFMS 20I7.

Docentes Libras -

Edital0T/2017 -
Progep 5.347,50 53,48 80,21 80.21 80,21 80,21 213,90 4.759.28 4.759,28

Concurso
UFMS 2017.

Professor Titular -
EdiÍal13l20r'l -

2.800,00 28,00 42,00 42.00 42,00 42,00 tt2,00 2.492,00 2.492,00

TOTAL 390.,U0,50 3.904,41 5.856.61 5.8s6,61 5.856,61 5.856,61 15.617,62 34'1.492,05 0.00 347.492,05
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

RECURSOS HUMANOS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES
AOS EDITAIS UFMS/PROGEP N' 104 E 105/2016 E N'. 13/2017 (INCLUINDO-SE
ANÁLISE DE DoCUMENToS E RECURSOS) E PARA ATUAR DURANTE o
PEÚoDo DE PRovAs, DAS zu Às TqTT:

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Campo 30 de maio de 2017.

Antônio José Motti
Pró-Reitor da PROGEPruFMS

Descrição do serviço
Preço

unitário Quant./hora Valor previsto

Presidentes das Comissão Central 37 120 4.440,00

Docentes Comissão Central 37 348 12.876,00

Equipe Multiprofissional - PCD 37 l5 555,00

Comissão Avaliação - PPP 37 30 l.l10,00
Coordenação Central - Adm. 37 288 10.656,00

Apoio a coordenação - Adm. 20 24 480,00

Secretários de banca (com transcritor) 30 1.416 42.480,00

Tradutor/Intérprete Libras 30 75 2.250,00

Motorista 20 24 480,00

Apoio (serviços gerais) 13,87 150 2.080,50

Impressão Relatórios 0,15 35.000 5.250,00

Hotel 900 140 126.000,00

Passagens ônibus 250 100 25.000,00

Passagens Aéreas 1.900,00 40 76.000,00

Traslado, Combustível, Locação 8.000,00 I 8.000,00

Material de Consumo 6.500,00 I 6.500,00

Gravação - Provas de Libras 3.000,00 1 3.000,00

Alimentação 250 140 35.000,00

Total Parcial 362.157,50

Taxa de Administração 35.000,00

Total Final 397.157,50

Atividade Data

Período das provas 23106 a2610612017

Data prevista para posse dos candidatos Setembro de2017

6
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Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

TERMODEREFENÊNCIA

1 _ DO OBJETO
l.l - Contratação da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC, para

sistematizar e prestar apoio, gestão administrativa e financeira dos serviços necessários à execução do

Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos efetivos do Quadro Permanente de

Professor da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, conforme Editais UFMS/Progep

N' 104 e N" 105/2016 e EditalUFMS/Progep N" l312017.

2 - JUSTIFICATIVA

2.1 - Ftealizar Concurso Público de provas e títulos para Ingresso na Carreira do Magistério

Superior nas classes de Professor das Classes Adjunto A - Nível l, Assistente A - Nível l, Auxiliar -
Nível I e Professor Titular Livre conforne as vagas especificadas nos Editais UFMS/Progep No 104,

N" 105/2016 e Edital UFMS/Progepn" 13/20173.

3 - ESPECIFTCAÇÃO DOS SERyrÇOS

3.1 - A prestação dos serviços referente ao Concurso Público para Professor das Classes

AdjuntoA-Nível l,AssistenteA-Nível l eAuxiliar-Nível I compreendearealizaçãode3 (três)

etapas:

Prova Escrita: De caráter eliminatório e classificatório, com peso trinta e tem como objetivo

avaliar os conhecimentos do candidato na árealsubánea de conhecimento da vaga, assim como sua

capacidade de expressão em linguagem técnica. A fiscalização da Prova Escrita será de

responsabilidade do Secretário da Banca Examinadora.

Prova Didática: Terá como objetivo aferir a capacidade do candidato em relação à

comunicação, à organização do pensamento, ao planejamento, à apresentação da aula, ao domínio e

conhecimento do assunto abordado na árealsubárea de conhecimento do Concurso, e aos

procedimentos didáticos de desempenhar atividades docentes em nível do Magistério Superior. A

Prova Didática será realizada em sessão pública e será gravada em áudio ou em áudio e vídeo (bancas

de área de Libras do Edital Progep n' 10412016) e ao candidato será fornecido apenas quadro e giz.

Prova de Títulos: O candidato, deverá entregar à Banca Examinadora Curriculum Vitae

completo, relatório de atividades docente e comprovantes de produções científicas para análise, após o

final da prova Didática.

3.2 - As provas serão realizadas na cidade de Campo Grande/MS.

3.3 - Para as vagas de professor Titular Livre, além das etapas descritas no item 3.1, há

também a defesa de memorial pelos candidatos.

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP
Av. Costa e Silva, s/ No I Bairro Universitário

CEP 79070-900 | CamPo Grande I MS
Fone: 67 3345.7939
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Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Além das etapas acima descritas, o concurso para titular livre tem a fase de defesa

memorial, na qual o candidato fará um relato dos principais momentos da formação acadêmica,

cientifica, titulação e vida profissional; destacando os prêmios e atuação profissional; considerando as

atividades e projetos de ensino, pesquisa cientifica, tecnológica, de inovação e extensão

desenvolvidos; relatando as produções bibliográficas, técnicas e artísticas-cultural relevantes;

destacando as atividades de gestão acadêmica, coordenação de cursos, orientação de alunos, geração

de patentes, registros e inovação.

4 - DO ACOMPAI\HAMBNTO DOS SERVIÇOS

4.1 - A execução dos serviços deste Contrato será acompanhada pela Comissão Central do

Concurso, designada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, através da Pró-Reitoria de

Gestão de Pessoas - Progep;

4.2 - A fiscalização será exercida no interesse da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

e não exclui ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA (FAPEC), inclusive perante terceiros,

por quaisquer irregularidades.

4.3 - Fica a critério da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul escolher os Recursos

Humanos (indicação de pessoas com conhecimento neste tipo de concurso) para executar as atividades

referentes aos editais UFMS/Progep No 104, 10512016 e Edital UFMS/Progep N" 13/2017 (Comissão

Central para análise de documentos enviados pelos candidatos para deferir/indeferir inscrição, Equipe

Multiprofissional para avaliação de laudos PCD, comissão para aferir a veracidade da autodeclaraçáo

PPP, Coordenação Central Administrativa, Apoio Administrativo, Secretários (as) da Banca, Apoio

Técnico, Apoio Logístico, Serviços Gerais, etc).

5 - DAS OBRTGAÇÕES n.q. CONTRATADA

5.1 - Prestar apoio à Comissão Central do Concurso na preparação do material de suporte às

unidades, das provas e do local derealizaçáo das Provas;

5.2 - Imprimir todo o material utilizado pararealização das Provas;

5.3 - Disponibilizar em todos os locais de prova computador, copiadora e impressora,

gravadores de áudio e dispositivos de filmagem (para provas didáticas em libras), além de material de

escritório pertinente a cada fase do Concurso;

5.4 - Emitir relatórios sobre os fatos e procedimentos referentes às fases do Concurso, sempre

que necessário;

5.5 - Responsabilizar-se pelas despesas de acomodação, alimentação e deslocamento de

membro(s) da(s) Banca(s) Examinadora(s). Cada Banca é composta por 3 (três) docentes e I (um)

secretário(a) e as bancas para professor titular são compostas por 4 (quatro) docentes e I (um)

secretário.

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP
Av. Costa e Silva, s/ No I Bairro Universitário

CEP 79070-900 | Campo Grande I MS
Fone: 67 3345.7939
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5.6 - Designar um responsável para representar a CONTRATADA durante toda a execução do

contrato, em cumprimento ao disposto no art. 68 da Lei n' 8.666193;

5.7 - Manter o Contratante informado de todas as fases do serviço contratado e de todas as

ações relativas a ele;

5.8 - Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem subcontratar

quaisquer serviços a que se comprometa prestar, sem autorização do CONTRATANTE;

5.9 - Assegurar sigilo absoluto quanto ao conteúdo das provas até o momento de sua

aplicação, bem como, quanto aos demais assuntos relacionados ao Concurso Público;

5.10 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

com ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na dispensa de licitação.

5.1I - Disponibilizar suas dependências físicas, incluindo mobiliário.

6 _ OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 - Supervisionar, acompanhar e avaliar os serviços objeto deste contrato, visando assegurar

os propósitos estabelecidos pela CONTRATANTE;

6.2 - Constituir (s) Banca(s) Examinadora(s) do Concurso e seus secretários;

6.3 - Publicar, na imprensa oficial, todos os editais e atos relativos ao Concurso Público;

6.4 - Emitir parecer justificando os deferimentos e indeferimentos das inscrições para posterior

publicação Oficial;

6.5 - Receber, analisar, interpretar e emitir pareceres referentes aos recursos interpostos pelos

candidatos em todas as fases, inclusive das inscrições;

6.6 - Fornecer à CONTRATADA a relação das pessoas que irão atuar nos trabalhos de:

o Comissão Central (presidentes das comissões)

o Docentes Comissão Central

o Equipe Multiprofissional - PCD
o Comissão Avaliação - PPP

o Coordenação Central - Administração
. Apoio à coordenação - Administração (sistema de inscrições)

o Secretários de bancas (incluindo transcritor)

o Tradução/IntérpreteLibras
o Motorista
. Apoio (serviços gerais)

o Bancas Examinadoras
6.7 - Fornecer à CONTRATADA a relação dos municípios de origem das pessoas que irão

atuar na Bancas Examinadoras para fins de concessão de passagens, hospedagem, transporte e

alimentação;

6.8 - Disponibilização dos espaços destinados à aplicação das Provas;

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP
Av. Costa e Silva, s/ No I Baino Universitário

CEP 79070-900 | CamPo Grande I MS
Fone: 67 3345.7939

.lc

loe

\.

'o-



'l



\-

República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

6.9- Instituir comissões necessárias para avaliações de laudos ou autodeclarações de pretos e

pardos.

7 - DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO

7.1 - O valor a ser pago pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, será efetivado após

o término das seguintes fases:

- No ato da assinatura do Contrato: 40%o do valor total;

- Após a realização das provas escritas:30%o do valor total; e

- Após a homologacão do resultado final: 30% do valor total.

7.2 - Os valores recebidos pela CONTRATADA servirão para cobrir todas as despesas

necessárias à execução do Concurso que ficarem sob sua responsabilidade, em especial, impressão,

aplicação das Provas, pagamento de pessoal, despesas de deslocamento (hospedagens, alimentação,

transporte e passagens), compra de combustíveis, material de expediente, encargos sociais e

trabalhistas e outras despesas acessórias, relativas aos trabalhos, objeto deste contrato;

7.3 - Considerar-se-á que os valores recolhidos são completos e suficientes para pagar todas as

despesas. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada pela CONTRATANTE;

7.6 - Ocorrendo erro no documento de cobrança, este será devolvido e o pagamento será

sustado para que a CONTRATADA tome as medidas necessárias, passando o prazo, para o pagamento

a ser contado a partir da data de reapresentação do mesmo;

7.7 - Caso se constate effo ou irregularidade na Nota Fiscal, a CONTRATANTE, a seu

critério exclusivo, poderá devolvê-la para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que

considerar indevida;

7.8 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância,

pela contratante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

8 - DO VALOR

8.1 - Deverá a proponente apresentar à CONTRATANTE uma proposta de trabalho contendo

os custos que comporão as despesas dos serviços a serem prestados, com a memória de cálculo,

incluindo ataxa de serviço que será cobrada.

9 - RECURSOS ORÇAMENTÁRrOS

9.1 - As despesas decorrentes da execução deste CONTRATO, correrão à conta de dotação

orçamentária consignada em Programa de Trabalho próprio, Fonte de Recursos de acordo com

disponibilidade orçamentária daUniversidade Federal de Mato Grosso do Sul.

10 _ DA ENTERGA DOS PRODUTOS

10.1 - A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE todos os produtos e serviços

contratados.

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP
Av. Costa e Silva, s/ No I Baino Universitário

CEP 79070-900 | Campo Grande I MS
Fone: 67 3345.7939
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11 - DA VIGÊNCIA

I I - O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua

assinatura, devendo ser extinto tão logo tenha sido entregue ao CONTRATANTE a relação final dos

candidatos aprovados no Concurso e atendido a todos os recursos interpostos.

12 - DAS PUBLTCAÇÕES

l2.l - O presente contrato e seus eventuais aditivos serão publicados na imprensa oficial, na

forma de extrato, no prazo previsto pela Lei n.8.666193, por parte da CONTRATANTE.

13 -DAS DTSPOSTÇÕES rriVars

l3.l - Os critérios, datas, prazos, identificação da classe, o quantitativo das vagas, a

remuneração, os requisitos básicos, a taxa de inscrição, o conteúdo programático, bibliografia e

demais regras pararealização do concurso estão especificados nos Editais Progep no 104, 10612016 e

n" l3l20l7;

13.2 - As orientações da CONTRATADA sobre os atos e fatos atinentes ao concurso terão

caráúer meramente opinativo e de orientação, cabendo a decisão de mérito aos membros da Comissão

Central do Concurso;

13.3 - Caberá à CONTRATANTE a responsabilidade pela publicação oficial dos Editais

relativos ao concurso e a disponibilizaçáo dos espaços destinados à aplicação das Provas. Também

fica a cargo da CONTRATANTE a constituição da(s) Banca(s) Examinadora(s);

13.4 - O contratante poderá revogar a presente seleção, no todo ou em parte, por conveniência

administrativa ou interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao licitante direito à

indenização;

13.5 - Farão parte integrante do Contrato as condições estabelecidas nos editais e neste Termo

de Referência;

13.6 - Aplicar-se-á a Lei Federal n.' 8.666193, com suas posteriores modificações, aos casos

omissos do presente Contrato;

13.7 - Todas as comunicações da CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, serão

efetuadas por escrito, em duas vias, uma das quais ficará em poder do emitente depois de visada pelo

destinatário, e só assim produzirão efeitos.Campo Grande, 30 de maio de 2017 .

Antônio José Ângelo Motti
Pró-Reitor da PROGEPruFMS

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP
Av. Costa e Silva, s/ No I Bairro Universitário

CEP 79070-900 | CamPo Grande I MS
Fone: 67 3345.7939

Marcelo



I #
uFlns

Serviço Público Federal
MinlstÉrio da Educação

Fundaçâo Universidade Federal de Meto Grosso do Sul g*
rUFMS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO »n SERVrÇOS

QUE ENTRE SI CELEBRAM A FT]NDAÇÃO
I]NIYERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO
DO SUL-FUFMS E A F',UNDAÇÃO DE APOrO À
PESQUISA, AO ENSINO E À CULTURA
FAPEC.

Pelo presente instrumento particular, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO DO SUL (UFMS), instituição de ensino superior com personalidade jurídica de direito
público, instituída nos termos da Lei no 6.674, de 05 de julho de 1979, com sede à Av. Costa er- Silva, s/no, Cidade Universitária, CEP 79070-900, em Campo GrandeÀ{S, inscrita no CNpJÀdF
sob o n" 15.461.510/0001-33, neste ato representada pelo seu Pró-Reitor de Administração e
Infraestrutura, Cláudio César da Silva, portador do CPFÀ4F n" 367.818.351-49, conforme
delegação de atribuição objeto da Portaria no 130, de 08.02.2017, e do outro lado, a FUNDAÇÃO
DE APoIo À prsQUIsA, Ao ENSINO E A CULTURA (FApEc), entidade sem fins
lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNpJ/lvÍF sob o n"
15.513.690/0001-50, com endereço à Rua Nove de Julho, 1.922, Vila Ipiranga - Campo
GrandeÀ{S, neste ato representada pelo seu Secretário-Executivo, HERBERT ASSUNçÃO Of
FREITAS, brasileiro, domiciliado e residente em Campo Grande/IVIS, portador da Carteira de
Identidade 737601 - SSPIN{S e do CPF/IvÍF n' 474.599.911-34, e considerando o contido no
processo n' 23104.00972012016-43, celebram este Contrato, com fundamento no Art, 24, inciso
XIII da Lei no 8.66611993 e no Art. lo da Lei n" 8.958/1994, que se regerá pelas Cláusulas e
condições seguintes:

\, CONSIDERANDO que a Fundação FAPEC encontra-se devidamente registrada no MEC/IMCTIC
como Fundação de Apoio à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Portaria Conjunta
MEC/NICTIC n. 33 de 1210512016), declarada de utilidade pública municipal (Lei 2.050, de
1510611982), registrada e credenciada junto ao CNPq (N" 900.0785/2000), iegistrada junto ao
Conselho Regional de Administração - CRA^{S (Registro no E-0102, Certidão n,06412016).

CONSIDERANDO que a Fundação FAPEC é a única entidade autorizada a apoiar a FUFMS, nos
projetos de pesquisa, ensino, extensão, de desenvolvimento institucional, cientifico e tecnológico e
inovação de interesse da Universidade, especialmente no que conceme a gestão administrativa e
financeira necessária a execução dos projetos;

CONSIDERANDO a existência de requisitos legais e administrativos prévios para que a
FAPEC possa se relacionar com a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
fulcro nos princípios da Administração Pública, princípios e preceitos da Lei 8 666,de21 dejunho
de 1993 e suas alterações posteriores; da Lei 8.958, de20 de dezembro de I 994, alterada pela Lei
12.349, de I 5 de dezembro de 201 0 , Lei 12.863, de 24 de setembro de 2013,Lei 13.243, de I I de

de 2016; regulamentada pelo Decreto 7.423, de 31 de dezembro de 2010 e alterações

Divisão de Contratos/CGM/pROADI
Fone: (0xx67) 3345-7427 / 7052 / 7937- E-mait: dict.proadi@ufms.br

Av. Costa e Silva, s/no - Cidade Universitária
79O7O.9OO. CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL
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determinadas pelo Decreto 7.544, de 02 de agosto de 2011, Decreto 8.240, de 21 de maio de 2014,

Decreto 8.241, de 2l de maio de 2014, Decreto 6.170, de 25 de julho de 2007, da Portaria

Interministerial 507, de 24 de novembro de 2011, e ainda, em consonância com as Resoluções

UFMS no,13212015,13312015,13412015 e 13512015, bem como a Legislação competente em vigor

aplicável à espécie, o qual, na melhor forma de direito, reger-se-à, pelas seguintes cláusulas e

condições:

clÁusula pruvrrctna - »as coNvnNcÕns:
l.l - As signatárias adotam as designações simplificadas de "CONTRATANTE" para a

Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS e de "CONTRATADA" para a

Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação da Fundação de Apoio à Epsquisa, ao Ensino

e à Cultura - FApEC , para sistematizar e prestar apoio, gestão administrativa e financeira dos

serviços necessários à execução do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de

cargos efetivos do euadro Permanente de Professor da Fundação Universidade Federal do Mato

Grosso do sul, conforme Editais PROGEPTFMS no 10412016,10512016 e 1312017.

CLAUSULA TERCEIRA _ ESPECIFICAÇÃO DOS SERVICOS

f f - e prestação dos serviços referente ao Concurso Público para Professor das Classes Adjunto A

-Nível 1, Assistente A-Nível 1 e AuxiliarA-Nível 1 compreendearealização de 3 (três) etapas:

- prova Escrita: De caráter eliminatório e classificatório, com peso trinta e tem como objetivo

avaliar os coúecimentos do candidato na árealsubárea de coúecimento da vaga, assim como sua

capacidade de expressão em linguagem técnica. A fiscalização da Prova Escrita será de

responsabilidade do Secretário da Banca Examinadora.

- prova Didática: Terá como objetivo aferir a capacidade do candidato em relação à comunicação,

à organização do pensamento, ao planejamento, à apresentação da aula, ao domínio e coúecimento

do assunto abordado na árealsubárea de coúecimento do Concurso, e aos procedimentos didáticos

de desempeúar atividades docentes em nível do Magistério Superior. A Prova Didática será

realizadaem sessão pública e será gravada em áudio ou em áudio e vídeo (bancas de ârea de Libras

do Edital Progep n' 10412016) e ao candidato será fomecido apenas quadro e giz.

- prova de Títulos: O candidato deverá entregar à Banca Examinadora Curriculum Vitae completo,

relatório de atividades docente e compÍovantes de produções científicas para análise, após o final da

prova Didática.
- Defesa de Memorial: (para o concurso Edital Progep n' l3l20l7) De caráter eliminatório e

classificatório, o candidato fará o relato de sua formação acadêmica, prêmios e atuação profissional,

produções bibliográficas, técnicas e artísticas, atividades de gestão acadêmica, coordenação de

cursos, patentes, registros e inovação.

3.2 - As provas serão realizadas na cidade de Campo GrandeAvIS.

Divisão de Contratos/GGM/PROADI
Fone: (0xx67) 3345-7427 / 7052 / 7937- E'mail: dict.proadi@ufms'br
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cr,Áusur,^q. ouA,nrA. - no pRAzo or vrcÊNcIa
4.1 - O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
devendo ser extinto tão logo tenha sido entregue ao CONTRATANTE a relação final dos
candidatos aprovados no Concurso e atendido a todos os recursos interpostos.

CLÁUSULA OUINTA _ DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS
5.1 - A execução dos serviços deste Contrato será acompaúada e fiscalizada pela Banca
Examinadora do Concurso, designada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, através da
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Progep;
5.2- A fiscalizagão será exercida no interesse da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e
não exclui ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA (FAPEC), inclusive perante terceiros,

\- por quaisquer irregularidades;

5.3 - Fica a critério da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul escolher os Recursos Humanos
para executar as atividades referentes aos editais UFMS/Progep No 104, 10512016 e l3l}0l7
(Comissão para análise de documentos enviados pelos candidatos, Equipe Multiprofissional para
avaliação de laudos PCD, comissão para aferir a veracidade da autodeclaração PPP, Coordenação
Central Administrativa, Apoio Administrativo, Secretários (as) da Banca, Apoio Técnico, Apoio
Logístico, Serviços Gerais, etc).

CLÁUST,LA SEXTA - DAS OBRIGACÕES
6.1 - As obrigações e responsabilidades atribuídas às partes, em decorrência deste ajuste, são as
seguintes:

I _ COMPETE A CONTRATADA:

l) Prestar apoio à Comissão Central do Concurso na preparação do material de suporte às
unidades, das provas e do local derealização das provas;

2) Imprimir todo o material utilizado pararealização das Provas;
3) Disponibilizar em todos os locais de prova computador, copiadora e impressora, gravadores

de áudio e dispositivos de filmagem (para provas didáticas em libras), além de material de
escritório pertinente a cada fase do Concurso;

4) Minutar os resultados de todas as fases do concurso;
5) Emitir relatórios sobre os fatos e procedimentos referentes às fases do Concurso, sempre que

necessário;
6) Responsabilizar-se pelas despesas de acomodação, alimentação e deslocamento de

membro(s) da(s) 75 Banca(s) Examinadora(s). Cada Banca é composta por 3(três) docentes
e l(um) secretário(a) e as bancas para professor titular são compostas por 4 (quatro)
docentes e um I (um) secretário;

7) Designar um responsável para representar a CONTRATADA durante toda a execução do
contrato, em cumprimento ao disposto no art. 68 da Lei no 8.666193;

8) Manter o CONTRATANTE informado de todas as fases do serviço contratado e de todas as

ações relativas a ele;

J
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9) Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem subcontratar

quaisquer serviços a que se comprometa prestar, sem autorização do CONTRATANTE;

lQ)Assegurar sigilo absoluto quanto ao conteúdo das provas até o momento de sua aplicação,

bem como, quanto aos demais assuntos relacionados ao Concurso Público;

ll)Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações com

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na dispensa de

licitação; e

12) Disponibilizar suas dependências fisicas, incluindo mobiliário.

13) Proceder tempestivamente à devida aplicação financeira dos recursos repassados para

gestão até que ocoÍra seu desembolso, devendo os respectivos rendimentos fazer parte da

prestação de contas a ser apresentada ao final.

II _ COMPETE AO CONTRATANTE:

l) Supervisionar, acompaúar e avaliar os serviços objeto deste contrato, visando assegurar os

propósitos estabelecidos pela CONTRATANTE;

2) Constituir (s) Banca(s) Examinadora(s) do Concurso;

3) Publicar, na imprensa oficial, todos os editais e atos relativos ao Concurso Público;

4) Emitir parecer justificando os deferimentos e indeferimentos das inscrições para posterior

publicação Oficial;
5) Receber, analisar, interpretar e emitir pareceres referentes aos recursos interpostos pelos

candidatos em todas as fases, inclusive das inscrições;

6) Fornecer à CONTRATADA a relação das pessoas que irão atuar nos trabalhos de:

. Comissão Central (presidentes das comissões)

o Docentes Comissão Central

o Equipe MultiProfissional - PCD

. Comissão Avaliação - PPP

o Coordenação Central - Administração

o Apoio à coordenação - Administração (sistema de inscrições)

o Secretários de bancas (incluindo transcritor)

o Tradução/Intérprete Libras

o Motorista
. Apoio (serviços gerais)

o Bancas Examinadoras

7) Fornecer à CONTRATADA a relação de municípios de origem das pessoas que irão atuar

nas bancas Examinadoras para fins de concessão de passagens, hospedagem, transporte e

alimentação;

8) Disponibilizaçáo dos espaços destinados à aplicação das Provas.

de pretos e

Divisão de Contratos/CGM/ PROADI
Fone: (0xx67) 3345-7427 / 7052 / 7937- E-mail: dict.proadi@ufms.

Av. Costa e Silva, s/no - Cidade Universitária
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pardos.
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CLÁUSULA SÉTIMA _ Do VALOR E Do PAGAMENTo
7 .1. - O valor estimado para a realizaçáo do Concurso, objeto deste Contrato será de R$ 394.006,83
(trezentos e noventa e quatro mil seis reais e oitenta e três centavos).
7.2 - Do montante acima especificado, R$ 362.006,83 (trezentos e sessenta e dois mil seis reais e
oitenta e três centavos) correspondem à parcela a ser transferida para gestão administrativa e
financeira e R$ 32.000,00 (trinta e dois mil) correspondem ao ressarcimento relativo dos custos
operacionais da CONTRATADA.
7 -3 - O valor a ser pago pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, será efetivado após o
término das seguintes fases:

- No ato da assinatura do Contrato,40yo do valor total;
v - Após arealizaçáo das provas escritas, 30% do valor total; e

- Após a homologação do resultado final,30o/o do valor total.
7 .4 - Os valores recebidos pela CONTRATADA servirão para cobrir todas as despesas necessárias
à realizaçáo das fases do Concurso Público que ficarem sob sua responsabilidade, em especial,
impressão, aplicação das Provas, pagamento de pessoal, despesas de deslocamento (hospedagens,
alimentação, transporte e passagens), compra de combustíveis, material de expediente, encargos
sociais e trabalhistas e outras despesas acessórias, relativas aos trabalhos objeto deste contrato;
7 -5 - Considerar-se-á que os valores recolhidos são completos e suficientes para pagar todas as
despesas. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada pela
CONTRATANTE.
7.6 - Ocorrendo erro no documento de cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado
para que a CONTRATADA tome as medidas necessárias, passando o prazo,para o pagamento a ser
contado a partir da data de reapresentação do mesmo;
7.7 - Caso se constate elro ou irregularidade na Nota Fiscal, a CONTRATANTE, a seu critério
exclusivo, poderá devolvêJa para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte quev considerar indevida; e
7.8 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela
contratante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

cr,Áusur,.t oruva - na »or.lcÃo onÇaprnNrÁnra
8.1 - As despesas decorrentes da execução deste CONTRATO correrão à conta de dotação
orçamentária consignada no Programa de Trabalho Resumido 108611, Fonte de Recursos 0250,
Natureza da Despesa 33.90.39 e Nota de Empenho n. 2017NE800976.

CLÁUSULA NONA . DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

9.1 - Ocorrendo a inexecução total ou parcial do objeto contratado, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, as penalidades delineadas neste contrato, além
as previstas nos artigos 86 e 87 dalei n. 8.666193. 

i
9.2 - A infração, pela contratada, das cláusulas contratuais que caracterizeminexecução do contrato
ou demais cláusulas ou ensejem o retardamento do início da execução de seu objeto, frcará sujeita

Divisão de Contratos/CGM/ pROADI
Fone: (0xx67) 3345-7427 / 7052 / 7937- E-mait: dict.proadi@ufms.br
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às seguintes penalidades, sendo que o atraso superior a 30 (trinta) dias caracterizaa inexecução total

do objeto independente das demais cominações legais cabíveis:

a) Advertência;

b) Multa, por atraso injustificado na execução do contrato, que será calculada em 0,33Yo (trinta e

três centésimos por cento) por dia de atraso, durante os trinta (30) primeiros dias, sobre o valor

proposto, limitada a l0%o (dez por cento);

c) Multa, por infração de cláusula do contrato, de 20Á (dois por cento) sobre o valor total do

contrato, dobráveis na reincidência;

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no 
^

presente contrato;

e) Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contrataÍ com a Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma

da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade'

9.3 - As multas previstas no item anterior deverão ser recolhidas ao Tesouro Nacional, por meio de

Guia de Recolhimento da União (GRU), na conta corrente da UFMS, dentro de dois (2) dias úteis,

contados da data da notificação, podendo ser descontadas de créditos eventualmente existentes e/ou

inscritas no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN e

cobradas judicialmente,

g.4 - A aplicação de multa por atraso na execução do contrato não impede que a Administração

rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste contrato. A repetição,

por três vezes, da mesma infração configura inexecução do contrato.

9.5- A aplicação de penalidades será feita, mediante Processo Administrativo específico. A --
Administração deverá comunicar o sua intenção de lhe aplicar as penalidades previstas no contrato,

quando entender configurada a hipótese de aplicação da sanção, assegurando-lhe o direito ao

contraditório e à prévia defesa, no prazo de cinco (5) dias úteis, contados a partir do recebimento da

comunicação. Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notificaçáo, a qual deverá ser

entregue pessoalmente, ou pela via postal com Aviso de Recebimento, aos representantes legais do

contratado que ficará sujeito à aplicação da penalidade a partir do dia seguinte à ciência. Em caso de

não conseguir localizar contratado, ele deverá ser notificado por edital.

9.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de

licitar e contratar, a contratada deverá ser descredenciada no SICAF por igual período-

9.7 - A exceção das sanções de "Advertência" e de "Multa de Mora", as

publicadas no Diário Oficial da União.

deverão ser
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9.8 - As penalidades de Advertência, Impedimento de licitar e contratar com a União e declaração

de inidoneidade podem ser aplicadas juntamente com a penalidade de Multa.

9.9 - A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder a qualquer título, os direitos e obrigações
decorrentes deste contrato, sem anuência prévia e expressa da UNIVERSIDADE, sob pena de

rescisão contratual, com as cominações legais cabíveis.

cr,Áusur,a uÉcrNra - uas ,qlrnRAcÕrs
10.1. Os termos, cláusulas e condições deste ajuste poderão ser alterados mediante Termo Aditivo,
nas situações e limites permitidos pela Lei n.8666193, observando o interesse público.

cr,ÁusurÁ uÉcrvr^q pRrNInrRA - ua RrscrsÃo
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido por inadimplemento do que está ajustado ou por

\," infringência de disposição da Lei n. 8666193, com as devidas cominações legais, cabendo à parte

prejudicada denunciar o contrato no prazo de 30 (trinta) dias.

ll.2 - Da mesma forma o presente contrato poderá ser rescindido por iniciativa conjunta das partes,

através de acordo expresso e unilateralmente pela CONTRATANTE, havendo conveniência e

interesse público, devidamente justificados, sendo necessária comunicação expressa com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA _ DA PUBLICACÃo
l2.l - O presente contrato e seus eventuais aditivos serão publicados na imprensa oficial, na forma
de extrato, no prazo prevista Lei n. 8.666193, por parte da CONTRATANTE.

cr,Áusura oÉcrvra rrncnlu - oa pnnsracÃo un coNtas
13.1 - Os recursos transferidos para a gestão do projeto deverão ser efetuados em conta específica

e, ao final, deverá a CONTRATADA prestar contas da aplicação dos mesmos, inclusive, se for o
caso, realizando a restituição de valores não empregados.

ÉcIlvt.q. UARTA - DAS DISPOSI ES FIN
l4.l - Os critérios, datas, prazos, identificação da classe, o quantitativo das vagas, a remuneração,

os requisitos básicos, a taxa de inscrigão, o conteúdo programâtico, bibliografia e demais regras

pararealização do concurso estão especificados nos Editais Progep no 104, 10512016 e l3l20l7;
14.2 - As orientações da CONTRATADA sobre os atos e fatos atinentes ao concurso terão caráter

meramente opinativo e de orientação, cabendo a decisão de mérito aos membros da Comissão

Organizadora do Concurso;

14.3 - Caberá à CONTRATANTE a responsabilidade pela publicação oficial dos Editais relativos
a concurso e a disponibilização dos espaços destinados à aplicação das Provas. Também fica a

cargo da Contratante a constituição da9s) Banca(s0 Examinadora(s);

l
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14.4 - O contratante poderá revogar a presente seleção, no todo ou em parte, por conveniência

administrativa ou interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao licitante direito à

indenização;

14.5 - Farão parte integrante do Contrato as condições estabelecidas nos editais e no Termo de

Referência;

14.6 - Aplicar-se-â a Lei Federal n! 8.666193, com suas posteriores modificações, aos casos

omissos do presente Contrato; e

14.7 - Todas as comunicações da CONTRATANTE A CONTRATADA, ou vice-versa, serão

efetuadas por escrito, em duas vias, uma das quais frcarâ em poder do emitente depois de visada

pelo destinatârio, e só assim produzirão efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA oUINTA ]DQ F.aRq
15.1 - Elegem, como único e competente para dirimir controvérsias daqui decorrentes e dos

correspondentes Termos Aditivos, o Foro da Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, com renúncia a

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam este instrumento de Contrato em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, o fazendo na presença de 02 testemuúas que também o assinam.

Campo GrandeÀ4S,1&. de f^0"" de2017.

Pela FUNDAÇÃO UNTVERSTDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL

Pró-Reitor de e Infraestrutura

Pela FUNDAÇÃO DE APOIO À rnSqUISA, ENSINO N, À CUT,TURA - FAPEC

.a

0

TESTEMUNHAS:

1)

NOME: ganmcllti Cú'ttLliiL\ ill Jtr

CPFAyÍF: qs.s,ir,,rri r ', r ii .l i":: r

Cn: i'.:.. ;:r',1,.,,;.' -,

^.r.,' ; ,i
r'r1' !.; ,-- " / _

CpFAyIF: OSd _A)à. ,sJ -g
NOME:

Divisão de Contratos/CGM/ PROADI
Fone: (0xx67) 3345-7427 / 7052 / 7937- E-mail: dict.proadi@ufms.br

Av. Costa e Silva, s/no - Cidade Universitária
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INSTRUÇÃO »n SERVIÇO N' 182, DE 2L DE JUNHO DE 2017.

o PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO n INFRAESTRUTURA da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições delegadas pela Portaria no

130, de 8 de fevereiro de 2017, de acordo com o disposto na Instrução Normativan" 2,de
30.04.2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão e suas alterações, e o contido no Processo
23 I 04.0097 20 I 20 I 6-43, resolve :

Designar, os servidores Antonio José Angelo Motti, Siape: 07490836, como Gestor, e

Vanessa Teodoro, Siape: 1635306, como Gestora Substituta, ambos ao Contrato n'2312017-
UFMS, celebrado entre a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Fundação
de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

As atividades e atribuições dos servidores designados estão descritas no Anexo I desta
Instrução.

Gablnete do Pró-Reitor de Administração e lnÍÍaestrutuÍa (GAB/PROADD
Fone: (0xx67) 3345-7053 - Fax (0xx67) 3345-7051 - E-mail: gab.proadi@uÍms.br

Av. Costa e Silva, s/n" - Cidade Universitária
79070-900. CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL
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