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ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL E o AGENTE DE INTEGRAÇÃO
UNIVERSIA BRASIL S.A.

Pelo presente instrumento particular a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE

FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, instituição de ensino superior com personalidade jurídica de direito

público, instituída nos termos da Lei Federal nº 6.674, de 05 de julho de 1979, com sede e foro nesta capital, inscrita no

CNPJ/MF sob O nº 15.461.510/0001~33, representada neste ato por seu Magnífico Reitor, Prof. Dr. MARCELO
AUGUSTO SANTOS TURINE, portador do RG n.º l6.lO3.320-9 SSP/SP e do CPF/MF n.º 070.327.978-57 e o

Agente de Integração UNIVERSIA BRASIL S.A., sociedade anônima fechada, inscrito no CNPJ/MF sob O nº

04.127.332/OOOl-92, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 2041, Vila Nova Conceição, no município

de São Paulo, estado de São Paulo, representada neste ato pelo Diretor Executivo, Sr. RONALDO WAGNER

RONDINELLI, portador do RG n.° 20.618.275-2 SSP/SP e do CPF/MF n.º l83.478.228-75, nos termos e para efeitos
da Lei n.º 11.788/2008 e demais normas complementares, considerando O contido no Processo nº 23104.005453/2017—
lõ—UFMS, celebram o presente Acordo de Cooperação que reger—se-á pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DAS DESIGNAÇÓES SIMPLIFICADAS

l.l — As signatárias adotam as designações simplificadas de “INSTITUIÇÃO DE ENSINO” para a Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso dO Sul e “AGENTE DE INTEGRAÇAO” para a Universia Brasil S.A.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 —~ O presente Acordo de Cooperação tem por Objeto a execução do programa de estágio Obrigatório e não
Obrigatório em conformidade com a Lei n.° 11.788/2008, aos acadêmicos regularmente matriculados nos cursos de
graduação oferecidos pela UFMS.

CLÁUSULA TERCEIRA — DOS OBJETIVOS

3.1 — O estágio Visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino
regular em instituições de educação superior.

3.2 — Na qualidade de AGENTE DE INTEGRAÇÃO, a Universia Brasil S.A atuará como organismo
mediador na operacionalização da Lei n.° 11.788/2008 representando a INSTITUIÇÃO DE ENSINO junto à pessoa
jurídica de direito privado e de direito público, para os procedimentos de caráter legal, técnico, burocrático e
administrativo, com vistas à realização de estágios.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES

4.1 — Constituem-se responsabilidades das Convenentes:

I - DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO:

a) identificar para a INSTITUIÇÃO DE ENSINO as oportunidades de estágios obrigatórios e não
Obrigatórios disponíveis nas UNIDADES CONCEDENTES;

b) ajustar e viabilizar as condições de realização do estágio entre a INSTITUIÇÃO DE ENSINO e as
UNIDADES CONCEDENTES, através de instrumento jurídico específico;

c) prestar serviços no sentido de identificar campos e oportunidades de estágios Obrigatórios e não
obrigatórios que proporcionam ao estudante: l) experiência prática; 2) complementação de ensino; 3)
integração de estudo/trabalho, constante de treinamento prático, aperfeiçoamento técnico-cultural,
científico e de relacionamento humano, que sejam compatíveis com a programação escolar estabelecida
para cada curso que O educando frequente na INSTITUIÇÃO DE ENSINO;

d) prestar serviços de cadastramento dos estudantes;
e) participar, com a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, no esforço para viabilizar estágios obrigatHos e não

Obrigatórios; <
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t) administrar os valores destinados ao pagamento das bolsas de estágios que forem pagos pelos

CONCEDENTES DE ESTAGIO e repassar aos respectivos estagiários, conforme estabelecido em

convênio a ser celebrado com esta;

g) providenciar, às suas expensas, O seguro de acidentes pessoais em favor dos estudantes beneficiados

pelas oportunidades de estágios concedidas.

II _ DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) celebrar termo de compromisso de estágio em conjunto com a UNIDADE CONCEDENTE e o

ESTAGIARIO, no qual estarão consignadas as condições de adequação do estágio à proposta

pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário

escolar;

b) avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e

profissional do educando;
e) indicar professor supervisor, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário, o qual também terá a incumbência de
aprovar os relatórios emitidos pelo educando na forma prevista no item abaixo;

d) exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, relatório das

atividades desenvolvidas no estágio, contendo a carga horária e O visto do supervisor responsável pelo
estagiário na UNIDADE CONCEDENTE DE ESTAGIO;

e) enviar, semestralmente, ao AGENTE DE INTEGRAÇÃO, cópia do relatório referido no item acima,

vistado pelo professor supervisor indicado pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO;
f) fornecer periodicamente ao AGENTE DE INTEGRAÇÃO, informações ou declarações acerca da

regularidade e frequência escolar dos estudantes que estejam em estágio;
g) informar ao AGENTE DE INTEGRAÇÃO a ocorrência de desvio de finalidade ou a

incompatibilidade das atividades desenvolvidas pelo estagiário no ambiente de trabalho com as

previstas no plano de atividade de estágio ou no projeto pedagógico do curso que o educando

frequente na INSTITUICAO DE ENSINO, reorientando o estagiário para outro local;

h) determinar que os coordenadores ou o responsável pedagógico do curso frequentado pelos educandos,

insiram no projeto pedagógico a previsão da existência do regime de estágio obrigatório e não
obrigatório;

i) enviar ao AGENTE DE INTEGRAÇÃO cópia do projeto pedagógico ou programação curricular
contendo a previsão do regime de estágio curricular obrigatório ou não Obrigatório de cada curso,

abrangido pelo presente Acordo, podendo tais documentos serem substituídos por declaração

especifica informando as atividades que O acadêmico poderá exercer no estágio, de acordo com o
curso frequentado, bem como se o estágio obrigatório ou não obrigatório está contemplado nO projeto
pedagógico da instituição;

j) comunicar a UNIDADE CONDEDENTE DE ESTÁGIO, no início de cada período letivo, as datas
de realização das avaliações escolares ou acadêmicas.

CLÁUSULA QUINTA _ DA VIGENCIA

5.1 — O presente Acordo de Cooperação entrará em vigor na data de sua assinatura pelo período de 60
(sessenta) meses.

CLÁUSULA SEXTA —- DAS ALTERAÇÓES

6.1 —— Quaisquer acréscimos ou alterações no presente Termo de Acordo de Cooperação deverão constar em
Termos Aditivos, os quais passarão a fazer parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA VEDAÇÃO, DENÚNCIA E EXTINÇÃO

7.l — No âmbito de cada órgão e de cada entidade, são vedadas as nomeações, contratações ou designações de
familiar de Ministro de Estado, familiar da máxima autoridade administrativa correspondente ou, ainda, familiar de
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança de direção, chefia ou assessoramento, para estágio, salvo se a
contratação for precedida de processo seletivo que assegure o princípio daisonomia entre os coneo/rrentes,,ªnos termos
do Art 3º, III, do Decreto n7.203/2010 // //

ij /,,,w
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7.2 — Quaisquer das partícipes, quando bem convier e ao seu livre critério, poderá dar por findo O presente

Acordo de Cooperação, desde que 0 faça mediante aviso prévio, por escrito, de no minimo 30 (trinta) dias.

7.3 — Por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, poderá a partícipe prejudicada dar por

fme O presente Acordo de Cooperação, independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial,
respondendo a partícipe inadimplente pelos prejuízos ocasionados, salvo hipóteses de caso fortuito ou de força maior,
devidamente demonstrados.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

8.1 — A eficácia deste Acordo de Cooperação e de seus eventuais aditivos fica condicionada à publicação do

respectivo extrato no Diário Oficial da União, que será providenciada pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO nos termos
dO Art. 17 da IN/STN n.º O1, de 15/01/97.

CLÁUSULA NONA -— DO FORO

9.1 — Elegem, como único e competente para dirimir controvérsias daqui decorrentes, O Foro da Justiça

Federal, lª Subseção Judiciária de Mato Grosso dO Sul — Campo Grande, com renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e conveniadas, assinam as signatárias O presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor, perante as testemunhas que se seguem.

Campo Grande, (MS), © Q de  

  

de nªdiª.

' “,
ª/,
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TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:
CPF/MF N.°: CPF/MF N.°:
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

EXTRATO Nº 11, de 02 de abril de 2018.

Acordo de Cooperação n.º 11/2018, processo n.º 23104.005453/2017-16. Partícipes: Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS e Universia Brasil S.A. (Agente de
Integração).  Objeto:  execução  do  programa  de  estágio  obrigatório  e  não  obrigatório  em
conformidade  com a  Lei  n.º  11.788/2008,  aos  acadêmicos  regularmente  matriculados  nos
cursos  de  graduação  oferecidos  pela  UFMS.  Vigência:  60  meses.  Assinatura:  2/4/2018.
Assinam:  o  Reitor,  Prof.  Dr.  Marcelo  Augusto  Santos  Turine,  pela  UFMS,  e  o  Diretor
Executivo, Sr. Ronaldo Wagner Rondinelli, pelo Agente de Integração.

Agência de Desenvolvimento, de Inovação e de Relações Internacionais – AGINOVA/RTR
Cidade Universitária s/nº Bairro Universitário

Fone: 67-3345-7288 / 3345-7442
79070-900 – Campo Grande – MS

03/04/2018
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PRÓ-REITORIA DE ENSINO

EDITAL Nº 62, DE 2 DE ABRIL DE 2018
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 56/2018

CONCURSO PÚBLICO

A PRÓ-REITORA DE ENSINO da Universidade Federal do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à
determinação da Magnífica Reitora, torna público, para conhecimento
dos interessados, a RETIFICAÇÃO do Edital nº 56/2018 - PROEN,
conforme a seguir:

ONDE SE LÊ:
11.5 O recurso interpõe-se por meio de requerimento dirigido

à Comissão Examinadora, no prazo de 24 (vinte horas) horas
ininterruptas, após sessão pública de divulgação dos resultados de
cada prova que trata os itens 10.3 e 10.4.

LEIA-SE:
11.5 O recurso interpõe-se por meio de requerimento dirigido

à Comissão Examinadora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
ininterruptas, após sessão pública de divulgação dos resultados de
cada prova que trata os itens 10.3 e 10.4.

Os demais itens permanecem inalterados.

DOURIVAN CAMARA SILVA DE JESUS

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000036/2018
ao Convênio Nº 791566/2013. Convenentes: Concedente:
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO,
Unidade Gestora: 154045. Convenente: FUNDACAO DE APOIO
E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MATO GROSSO, CNPJ nº 04845150000157. Solicita??o do
Oitavo Termo Aditivo para Prorroga??o de Prazo do ? Conv?nio
n?791566/FUFMT/2013 ? SICONV _Programa n?26276.2013.0006
- PRIMEIROS POVOS ETAPA I ? AT? 31/12/2018. Valor Total:
R$ 1.250.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência:
31/03/2018 a 31/12/2018. Data de Assinatura: 09/12/2013.
Signatários: Concedente: MYRIAN THEREZA DE MOURA
SERRA, CPF nº 31440240159, Convenente: CRISTIANO
MACIEL, CPF nº 681.956.560-72.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2018 - UASG 154045

Nº Processo: 23108906772201891. Objeto: Pregão
Eletrônico - Futura e eventual aquisição de bebedouros industriais
para atendimento da demanda da Universidade Federal de Mato
Grosso. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 03/04/2018 de
08h30 às 12h30 e de 14h30 às 17h59. Endereço: Av.fernando C.
Costa N.2367 Bairro Boa Esperança Cuiaba Mt CUIABA - MT ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 1 5 4 0 4 5 - 0 5 - 1 4 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 03/04/2018 às 08h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/04/2018 às
09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

BRENO LACERDA ROCHA
Pregoeiro

(SIDEC - 02/04/2018) 154045-15262-2018NE800114

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

EDITAL Nº 1, DE 27 DE MARÇO DE 2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Universidade Federal de Mato Grosso, por meio do Departamento de Estatística do Campus
de Cuiabá, torna público o presente Edital de abertura de inscrição de PROCESSO SELETIVO para
contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO, sob a égide da Lei nº 8.745/93 de 09/12/93, e de acordo
com as informações do quadro abaixo:

. Das Disposições:

. Área de Conhecimento Matemática e Estatística

. Requisito Básico Graduação, e/ou especialização, e/ou mestrado, e/ou doutorado em
Matemática ou Estatística

. Número de Vagas 01 (uma)

. Regime de Trabalho 40 horas semanais

. Remuneração (VB+RT) Graduação: 3.121,76/Especialização: 3.552,08 /Mestrado: 4.241,05/
Doutorado: 5.742,14

. Vigência do Contrato 1 ano

. Turno de Trabalho A ser definido conforme a necessidade da lotação. O candidato deverá
ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino, vespertino e
noturno.

. Da inscrição:

. Período e Local das In-
scrições

Período: 09 a 10/04/2017, das 14:30h às 19:00h
Local: Secretaria do Departamento de Estatística. Campus de

Cuiabá
. Da documentação
. Cópias: do Diploma ou Certificado/Atestado/Declaração de Conclusão referente ao Requisito Básico
exigido; do RG, do CPF, do Título de Eleitor com quitação eleitoral, Reservista (sexo masculino),
PIS; Comprovante de endereço e Cartão do Banco e Currículo Lattes documentado e assinado
Declaração de que o candidato não foi contratado nos últimos 24 meses com fundamento na Lei nº
8.745/93 e suas alterações e formulário de inscrição (antigo formulário SIAPE)

. Da Seleção:

. Data, Horário e Lo-
cal

11/04/2017 às 17h - Deferimento das inscrições
18/04/2017 às 9h - Sorteio do Ponto e Análise de Currículo e

Títulos
19/04/2017 às 9h - Prova Didática
Local: Secretaria do Departamento de Estatística - Campus de

Cuiabá
. É obrigatório o comparecimento dos candidatos inscritos no Sorteio de Ponto (sob pena de
eliminação).

A nota de corte da prova didática é 5,0 (cinco), os candidatos que não a atingirem estão
desclassificados.
. Da Divulgação do Resultado:
. Data, Horário e Lo-
cal

20/04/2018, a partir das 10h
Local: Secretaria do Departamento de Estatística - Campus de

Cuiabá
. Dos Recursos
. O candidato/interessado terá um prazo de 02 (dois) dias úteis para interpor recurso sobre este Edital
e a Comissão de Seleção deverá responder no prazo de mesmo período a contar do recebimento do
recurso.

Depois da divulgação do resultado o candidato que se considerar prejudicado terá um prazo
de 02 (dois) dias úteis para interpor recurso sobre este Edital e a Comissão de Seleção deverá
responder no prazo de mesmo período a contar do recebimento do recurso.
. OBS 1: O candidato aprovado terá o prazo de10 (dez) dias corridos a contar da data da convocação
pela SADPS/CAP/SGP/UFMT para firmar o respectivo contrato, sob pena de perda do direito à
contratação.

. OBS 2: Todos os documentos devem estar autenticados ou serem conferidos com seus originais na
Secretaria da Unidade Acadêmica, por ocasião da inscrição.

. OBS 3: A assinatura do contrato acontecerá mediante apresentação de diplomas que poderão ser
substituídos por certificados de conclusão de curso/histórico/Ata de defesa, expedidos por Instituição
de Ensino Superior, conforme Parecer n. 00430/2017 CAB/PFFUFMT/PGF/AGU. Comprometendo-se
o contradato em entregar o diploma no prazo de (90) noventas dias, sob pena de rescisão contratual,
ajuste salarial e ressarcimento ao erário.

ANA PAULA MEIRA SOARES PEREIRA
Chefe

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO MATO GROSSO DO SUL

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO, DE INOVAÇÃO
E DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONVÊNIO
DIVISÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDOS,

CONVÊNIOS E CONGÊNERES

EXTRATO DE COOPERAÇÃO

Acordo de Cooperação n.º 11/2018, processo n.º 23104.005453/2017-
16. Partícipes: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul - UFMS e Universia Brasil S.A. (Agente de Integração). Objeto:
execução do programa de estágio obrigatório e não obrigatório em
conformidade com a Lei n.º 11.788/2008, aos acadêmicos
regularmente matriculados nos cursos de graduação oferecidos pela
UFMS. Vigência: 60 meses. Assinatura: 2/4/2018. Assinam: o Reitor,
Prof. Dr. Marcelo Augusto Santos Turine, pela UFMS, e o Diretor
Executivo, Sr. Ronaldo Wagner Rondinelli, pelo Agente de
Integração.

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2018 - UFMS

Processo nº 23446.000827/2017-36, celebrada entre a Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e as
empresas Adriana Pinheiro Ferreira de Melo - ME e outras.
Objeto: A presente Ata tem como objeto o registro de preços de
APARELHO DE TELECOMUNICAÇÕES; APARELHOS
ELETRODOMÉSTICOS; ÁUDIO, VÍDEO E FOTO E AFINS,

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
E DO TRABALHO

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 18/2018 - UASG 150160

Nº Processo: 23104012431201893. Objeto: Contratação de serviço de
atendimento ortopédico e afins, para atender aos beneficiários do
PAS/UFMS. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Inviabilidade
de licitação. Declaração de Inexigibilidade em 02/04/2018. MARCIO
DE AQUINO. Coord. de Gestão de Materiais. Ratificação em
02/04/2018. ANA DENISE RIBEIRO MENDONCA
MALDONADO. Coord. de Assistência a Saúde. Valor Global: R$
40.000,00. CNPJ CONTRATADA: 24.246.294/0001-02 ONE-
ORTOPEDIA E NEUROCIRURGIA S/S.

(SIDEC - 02/04/2018) 150160-15269-2018NE800028

PARA ATENDER AS PREVISÕES 2017/2018 DA UFMS
especificado na Cláusula Quarta, decorrente do Processo nº
23446.000827/2017-36 - Pregão Eletrônico para Sistema de
Registro de Preços nº 73/2017, do qual este é integrante. Vigência:
28.03.2018 a 27.03.2019. Data de assinatura: 28.03.2018. Valor:
R$ 5.569.363,40. Assinam: O Pró-Reitor de Administração e
Infraestrutura, Augusto César Portella Malheiros pela "UFMS", e
os representantes legais pelas empresas.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE OURO PRETO

EDITAL Nº 206, DE 2 DE ABRIL DE 2018
RESULTADO FINAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA

A Pró-Reitora de Administração da Universidade Federal

de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi delegada através

da Portaria nº 540, de 05/08/1994, considerando o processo UFOP

de Seleção Simplificada para contratação de Professor substituto nº

23109.001501/2018-38; resolve:

Art. 1º Homologar o resultado final da Seleção

Simplificada de que trata o Edital PROAD nº 019/2018, realizado

para a contratação de professor substituto, Área: História do

Pensamento Econômico e Economia Brasileira, em que foram

aprovados, pela ordem de classificação, os candidatos Renata

Guimarães Vieira, Deysianne Ulhôa de Carvalho, Rodrigo Costa de

Andrade, Guilherme Leonel Singh, Bruna Maria Correa Vaz e

Christiane Maria Souza Alves. Art. 2º A seleção de que trata a

presente Portaria terá validade de 01 (um) ano, contada a partir da

publicação desta no Diário Oficial da União/DOU.

GISLAINE SANTANA

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

