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 ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA CONCESSÃO
DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL E A
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, NO INTERESSE
DA FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA

Aconoooecoopgmmwgg 4953 DE ALIMENTOS-FZEA.

  
   

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
16.103.320—9 SSP/SP e do CPF/MF n.º 070.327.978—57 e a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO — USP, no
interesse da FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FZEA, autarquia
estadual, inscrita no CNPJ/MF sob O nº 63.025.530/0097-56, com sede na Avenida Duque de Caxias Norte,
nº 225, Bairro Jardim Elite, município de Pirassununga, estado de São Paulo, representada neste ato por sua
Presidente da Comissão de Graduação, Profª Dr.ª GIOVANA TOMMASO, portadora do RG n.º 278456248
SSP/SP e do CPF/MF n.º 176.106.468-l4, nos termos e para efeitos da Lei n.0 11.788 de 25/09/2008 e
demais normas complementares, considerando o contido no Processo n.° 23104.012251/2018-10 — UFMS,
celebram o presente Acordo de Cooperação que reger-se-á pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DAS DESIGNAÇOES SIMPLIFICADAS

1.1 — Em se tratando de acordo de concessão mútua, as signatárias adotam as designações

simplificadas de “UNIDADE CONCEDENTE” e de “INSTITUIÇAO DE ENSINO” a depender da
posição ativa ou passiva que ocuparem no Termo de Compromisso.

CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO

2.1 — O presente Acordo de Cooperação tem por objeto oportunizar a realização de estágio
obrigatório aos acadêmicos regularmente matriculados nos cursos de graduação oferecidos por ambas as
Instituições de Ensino.

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.

CLÁUSULA QUARTA — DAS RESPONSABILIDADES

4.1 — Constituem-se responsabilidades das Convenentes:

I _ DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) celebrar Termo de Compromisso com O educando ou com seu representante ou assistente
legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a UNIDADE

CONCEDENTE, indicando 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 UNIDADE CONCEDENTE do estágio e sua adequação à

formação cultural e profissional do educando;
c) indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;
d) exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de

relatório das atividades;
e) zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso, reorientando o estagiário para outro

local em caso de descumprimento de suas normas;
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f) elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus

educandos;

g) comunicar à UNIDADE CONCEDENTE do estágio, no início do período letivo, as datas de
realização de avaliações escolares ou acadêmicas;

h) contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja
compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no Termo de
Compromisso, conforme disposto no Parágrafo Único do art. 9°, da Lei n.º l 1. 788/2008.

II — DA UNIDADE CONCEDENTE:
a) celebrar Termo de Compromisso com a INSTITUIÇAO DE ENSINO e o educando,

zelando por seu cumprimento;
b) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de

aprendizagem social, profissional e cultural;
0) indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na

área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até
10 (dez) estagiários simultaneamente;

d) por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de

desempenho;
e) manter à disposição dafiscalização, documentos que comprovem a relação de estágio;
0 enviar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses,

relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.

CLÁUSULA QUINTA - DO ESTAGIÁRIO

5.1 — O estagiário, para participar das atividades obrigatórias, ficará subordinado ao Regimento e
Normas Internas das Convenentes, observando as condições estabelecidas na Lei nº 1 1.788/2008.

5.2 — A formalização da concessão do estágio efetivar---se-á mediante Termo de Compromisso
próprio a ser firmado entre a UNIDADE CONCEDENTE e o estagiário, com interveniência obrigatória da
INSTITUIÇÃO DE ENSINO, ressalvado o disposto no art. 16, Capítulo VI— Das Disposições Gerais, da
Lei nºll .788/2008.

5.3 — O estágio obrigatório, nos termos do art. 3°, Capítulo I — Da Definição, Classificação e
Relações de Estágio, da Lei 1 1.788/2008, não gerará vínculo empregatício de qualquer natureza.

5.4 — O estagiário obrigar-se-á, mediante assinatura do Termo de Compromisso, a cumprir as
condições estabelecidas para o estágio, bem como as normas de trabalho pertinentes ao sigilo e a veiculação

de informações a que tiver acesso em decorrência do estágio.

CLÁUSULA SEXTA — DO ESTÁGIO

6.1 — O estágio dar-se-á nas áreas de interesse da UNIDADE CONCEDENTE, em atividades que
tenham estreito relacionamento com a formação escolar.

6.2 — A indicação e a substituição de estagiários serão feitas pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO,

mediante solicitação da UNIDADE CONCEDENTE cuja orientação, supervisão e avaliação acadêmica do
estágio ficarão a cargo do professor da disciplina, que deverá estabelecer os critérios, consoante a
regulamentação da Comissão de Estágio Supervisionado do respectivo Curso, da INSTITUIÇÃO DE
ENSINO.

6.3 - A duração do estágio será estabelecida no Termo de Compromisso, observadas as disposições
legais, resguardando ao estagiário o direito de concluir seu estágio após o encerramento do Acordo, desde
que o mesmo tenha sido iniciado durante sua vigência.

Parágrafo Primeiro — A INSTITUIÇÃO DE ENSINO encaminhará os estudantes, munidos de
cópias dos comprovantes de matrículas e do histórico escolar, a UNIDADE CONCEDENTE.
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Parágrafo Segundo — A duração do estágio será fixada pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO,
observando o limite mínimo de 01 (um) semestre letivo, podendo ser renovado por períodos iguais, sem
contudo, ultrapassar 24 (vinte e quatro) meses.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA EXTINÇÃO, SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO

7.1 — O estágio será extinto nos casos e formas seguintes:

a) automaticamente, ao término do compromisso;

b) pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 05 (cinco) dias, consecutivos ou
não, no período de um mês, ou por 30 (trinta) dias, durante todo o período do estágio;

c) conclusão ou interrupção do curso ou desligamento da INSTITUIÇÃO DE ENSINO;
d) a pedido do(a) estagiário(a);
e) no interesse e por conveniência da INSTITUIÇÃO DE ENSINO e/ou da UNIDADE

CONCEDENTE, inclusive se comprovado rendimento insatisfatório após decorrida a metade
do período previsto para O estágio;

f) ante o descumprimento, pelo(a) estagiário(a), de Cláusula deste Acordo de Cooperação e/ou do
respectivo Termo de Compromisso;

g) comportamento funcional ou social, por parte do(a) estagiário(a), incompatível com as normas
éticas e administrativas da UNIDADE CONCEDENTE.

Parágrafo Primeiro — A ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nas alíneas “b” e ”f” será
comunicada pela UNIDADE CONCEDENTE à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, no prazo máximo de 15
(quinze) dias. Nas hipóteses das alíneas ”c”, “d” e “e” a outra parte deve ser comunicada no prazo máximo de

15 (quinze) dias.

Parágrafo Segundo — O(a) estagiário(a) deverá informar, de imediato e por escrito, à UNIDADE
CONCEDENTE, qualquer fato que interrompa, suspenda ou cancele sua matrícula na INSTITUIÇAO DE

ENSINO, ficando responsável por qualquer despesa e/ou ônus causado pela ausência dessa informação.

CLÁUSULA OITAVA _ DA VEDAÇÃO, DENÚNCIA E EXTINÇÃO

8.1 - 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 da isonomia entre os concorrentes, nos termos do Art. 3°, III, do Decreto nº 7.203/2010.

8.2 — O presente Acordo poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes mediante comunicação
expressa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou extinto por superveniência de norma legal ou

administrativa que O torne inexequível.

8.3 — Nos casos de denúncia ou extinção deste instrumento, as pendências ou trabalhos em fase de
execução serão definidos e resolvidos por meio de Termo de Encerramento do Acordo, que defina e atribua
as responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada um deles e das pendências, inclusive no que se
refere ao destino de bens eventualmente colocados à disposição deste, assim como os direitos
correspondentes.

8.4 — Por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, poderá a partícipe
prejudicada dar por findo O presente Acordo, 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 NONA _ DA VIGENCIA

9.1— O presente Acordo de Cooperação entrará em vigor na data de sua assinatura pelo período de

60 (sessenta) meses.
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CLÁUSULA DÉCIMA _ DAS ALTERAÇÓES

10.1 — 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 DÉCIMA PRIMEIRA _ DA PUBLICAÇÃO

ll.l — A eflcácia 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 INSTITUIÇAO
DE ENSINO nos termos do Art. 17 da IN/STN n.0 01, de 15/01/97.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ DO FORO

12.1 — Elegem, como único e competente para dirimir controvérsias daqui decorrentes, O Foro da
Justiça Federal, 1a 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), 30 de mm de 02018

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE

REITOR

   

_ -USP
“NG ARIA DE ALIMENTOS - FZEA

__ ‘IOVA , T N MASO &
PRESIDENTE DA COMISSA DE GRADUAÇAO

”a

 

   

'.

TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:
CPF/MF N.º: CPF/MF N.“:

Divisão de Celebração de Acordos, Convênios e Congêneres/CGCIAGINOVA

Cidade Universitária s/nº Bairro Universitário
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Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

EXTRATO Nº 22, de 8 de junho de 2018.

Acordo  de  Cooperação  n.º  25/2018,  processo  n.º  23104.012251/2018-10.  Partícipes:
Fundação Universidade  Federal  de  Mato Grosso do Sul  –  UFMS e  Universidade  de  São
Paulo, por meio da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – FZEA/USP. Objeto:
oportunizar a realização de estágio obrigatório aos acadêmicos regularmente matriculados nos
cursos de graduação oferecidos por ambas as Instituições  de Ensino.  Vigência:  60 meses.
Assinatura: 30/05/2018. Assinam: a Vice-Reitora, no exercício do cargo de Reitor, Prof.ª Dr.ª
Camila  Celeste  Brandão  Ferreira  Ítavo,  pela  UFMS,  e  a  Presidente  da  Comissão  de
Graduação, Prof.ª Dr.ª Giovana Tommaso, pela FZEA/USP.

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

11/06/2018
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Pg. 338



28 ISSN 1677-7069 3 Nº 110, segunda-feira, 11 de junho de 2018

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico h t t p : / / w w w. i n . g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l ,
pelo código 053020180611 00028

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 44/2018 - UASG 154070

Nº Processo: 23108.914702/1726 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Implantação de Registro de Preços para aquisições futuras e eventuais
de Materiais de consumo para Saúde - Sondas diversas; Total de Itens
Licitados: 00058. Edital: 11/06/2018 de 08h00 às 11h00 e de 12h00
às 17h00. Endereço: Rua Luis Philippe P. Leite, S/n Alvorada -
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 7 0 - 0 5 - 4 4 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 11/06/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/06/2018 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Para
verificar a descriçãocorreta dos itens/objetos deverá consultar o
edital;

WILSON JOSE DE ARRUDA MARQUES
Pregoeiro

(SIDEC - 08/06/2018) 154070-15262-2018NE800003

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 80/2018 - UASG 154070

Nº Processo: 23108.508346/1543 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Implantação de Registro de Preços para Aquisição futura e eventual
de Equipamento Médico Hospitalar - Cabine Acústica. Total de Itens
Licitados: 00001. Edital: 11/06/2018 de 08h00 às 11h00 e de 12h00
às 17h00. Endereço: Rua Luis Philippe P. Leite, S/n Alvorada -
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 7 0 - 0 5 - 8 0 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 11/06/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/06/2018 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Para
verificar a descriçãocorreta do item / objeto deverá consultar o
edital;

WILSON JOSE DE ARRUDA MARQUES
Pregoeiro

(SIDEC - 08/06/2018) 154070-15262-2018NE800003

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO
MATO GROSSO DO SUL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 17/2018

O pregoeiro adjudica e a autoridade competente homologa
como vencedora do PESRP 17/2018 a empresa NITROSUL
NITROGENIO LTDA.

AUGUSTO CESAR PORTELLA MALHEIROS
Pró-reitor de Administração e Infraestrutura

(SIDEC - 08/06/2018) 154054-15269-2018NE800028

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO, DE INOVAÇÃO
E DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONVÊNIO
DIVISÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDOS,

CONVÊNIOS E CONGÊNERES

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Acordo de Cooperação n.º 25/2018, processo n.º 23104.012251/2018-
10. Partícipes: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul - UFMS e Universidade de São Paulo, por meio da Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos - FZEA/USP. Objeto:
oportunizar a realização de estágio obrigatório aos acadêmicos
regularmente matriculados nos cursos de graduação oferecidos por
ambas as Instituições de Ensino. Vigência: 60 meses. Assinatura:
30/05/2018. Assinam: a Vice-Reitora, no exercício do cargo de
Reitor, Prof.ª Dr.ª Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo, pela UFMS,
e a Presidente da Comissão de Graduação, Prof.ª Dr.ª Giovana
Tommaso, pela FZEA/USP.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE OURO PRETO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2018 - UASG 154046

Número do Contrato: 107/2014.
Nº Processo: 23109007026201480.
DISPENSA Nº 211/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE OURO PRETO.CNPJ Contratado: 00306770000167. Contratado :
FUNDACAO EDUCATIVA DE RADIO E -TELEVISAO OURO
PRETO. Objeto: Altera a subcláusula 2.1 do 4º Termo Aditivo ao
Contrato 107/14. Fundamento Legal: Art. 57,§1º,II e §2º da Lei
8666/93. Vigência: 01/06/2018 a 30/06/2018. Data de Assinatura:
22/05/2018.

(SICON - 08/06/2018) 154046-15263-2018NE800175

TERMO DE USO

Espécie: Termo de Autorização de Uso entre a
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), e a Universo
Produção, Processo nº2923/18. Objeto: Autorização de uso do Cine
Vila Rica - Valor: Não Oneroso - Vigência: 07/06/18 - 19/06/2018.
Data de Assinatura: 06/06/2018. Assinam: Pela UFOP: Cláudia
Aparecida M. Lima (Reitora); Pela Universo Produção: Quintino
Vargas Neto Martins (Autorizatário).

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL PROAD Nº 33, DE 8 DE JUNHO DE 2018

A Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP torna
público o presente edital que norteará a realização de processo
seletivo simplificado para contratação de PROFESSOR
SUBSTITUTO, visando o preenchimento de 01 (uma) vaga, na
área: Letras / Literatura, com regime de trabalho de 40 horas
semanais. A inscrição deverá ser realizada no período de 19 a 25
de Junho de 2018, pessoalmente ou por procuração simples, nos
dias úteis, das 13h00min às 17h00min, na Secretaria do
Departamento de Letras / DELET, no Instituto de Ciências
humanas e Sociais / ICHS, Mariana / MG - CEP: 35.420-000. Não
será aceita inscrição via fax, correio eletrônico ou via postal.
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (31) 3557-
9400. Correio eletrônico: delet@ufop.edu.br .

ISABELA PERUCCI ESTEVES FAGUNDES
Chefe da Área de Provimento e Movimentação de Pessoal

EDITAL PROAD Nº 34, DE 08 DE JUNHO DE 2018

A Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP torna
público o presente edital que norteará a realização de processo
seletivo simplificado para contratação de PROFESSOR
SUBSTITUTO, visando o preenchimento de 01 (uma) vaga, na
área: Fundamentos da Educação: Políticas Educacionais, com
regime de trabalho de 40 horas semanais. A inscrição deverá ser
realizada no período de 18 a 22 de Junho de 2018, pessoalmente
ou por procuração simples, nos dias úteis, das 09h00min às
12h00min e das 13h30min às 17h00min, na Secretaria do
Departamento de Educação / DEEDU, no Instituto de Ciências
humanas e Sociais / ICHS, Mariana / MG - CEP: 35.420-000. Não
será aceita inscrição via fax, correio eletrônico ou via postal.
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (31) 3557-
9413. Correio eletrônico: deedu@ufop.edu.br.

ISABELA PERUCCI ESTEVES FAGUNDES
Chefe da Área de Provimento e Movimentação de Pessoal

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
P E L O TA S

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 55/2018 - UASG 154047

Nº Processo: 23110017064201835 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
lavanderia hospitalar. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
11/06/2018 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h59. Endereço: Rua
Gomes Carneiro Num. 01 Centro - PELOTAS - RS 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 7 - 0 5 - 5 5 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 11/06/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/06/2018 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANA SIMEONIDIS
Pregoeira

(SIDEC - 08/06/2018) 154047-15264-2018NE800121

V I C E - R E I TO R I A
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE SELEÇÃO E

INGRESSO

EDITAL Nº 15, DE 8 DE JUNHO DE 2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação
de Desenvolvimento de concursos (COODEC), torna pública a abertura
de inscrições para contratação, por tempo determinado, de
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS de Nível Superior, para atender
às necessidades temporárias de excepcional interesse público, com
fundamento nas Leis nº 8.745/93, 10.098/2000, 12.764/2012,
13.234/2015, 13.146/2015 e 13.409/2016; Decreto nº 7.611/2011.
Portaria Interministerial nº 173 de 20/06/2017, publicada no DOU em
30/06/2017 e Portaria nº 1.034 do Ministério da Educação, de
30/08/2017 e Ofício-Circular nº 2/2018/CGRH/DIFES/SESU/SESU-
MEC.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A realização do Processo Seletivo - planejamento,

divulgação e execução - ficará a cargo da Coordenação de
Desenvolvimento de Concursos (COODEC) da UFPel juntamente com
a Seção de Atendimento Educacional Especializado (SAEE) do Núcleo
de Acessibilidade e Inclusão (NAI/UFPel) e é regido por este edital.

1.2. O presente Edital objetiva a contratação, por tempo
determinado, de profissionais para atuar no Ensino Superior, visando
garantir aos discentes atendidos pela Sessão de Atendimento
Educacional Especializado - NAI, professores e gestores dos cursos de
graduação e pós-graduação, o apoio à acessibilidade, aos serviços e às
atividades-fim da Instituição de ensino.

1.3. O (a) candidato (a), ao efetivar sua inscrição, declara
acatar, na íntegra, as normas deste Edital.

1.4. O Edital e suas demais atualizações estarão disponíveis
através do site http://concursos.ufpel.edu.br/wp/ no link específico
deste edital e informações poderão ser obtidas pessoalmente na
COODEC, localizada na Rua Lobo da Costa, 585, Pelotas / RS, de
segunda a sexta-feira, das 8h30min às 17h, ou ainda pelo e-mail
coodec.ufpel@gmail.com.

2. DAS VAGAS E REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

. CARGO VA G A S * NÍVEL VENCIMENTO BÁSICO CARGA HORÁRIA R E Q U I S I TO S

. Psicopedagogo (a) 02 Superior R$ 2.090,00 20h Diploma de graduação em licenciatura e especialização em psicopedagogia, com experiência em
Atendimento Educacional no Ensino Superior

. Professor (a) de Educação Especial 03 Superior R$ 1.400,00 20h Graduação em Educação Especial ou Pedagogia ou Licenciatura Plena em qualquer área, com pós-
graduação em AEE, Educação Especial ou área afim, com experiência em Atendimento Edu-
cacional Especializado no Ensino Superior

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
luana.vanelli
Realce
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PORTARIA Nº 756, DE 15 DE JUNHO DE 2018.

O REITOR   DA   FUNDAÇÃO   UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE   MATO GROSSO
 DO  SUL,  no uso de suas atribuições legais, e considerando o que consta do Processo n°
23104.012251/2018-10, resolve:

 

Designar a servidora Marjorie Toledo Duarte, matrícula Siape nº 10398125,
como gestora do Acordo de Cooperação n.º 025/2018, celebrado entre a Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS e a Universidade de São Paulo, por meio
da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – FZEA/USP.

 

MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Santos Turine, Reitor,
em 15/06/2018, às 16:13, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0563121 e o código CRC 2754FD86.

 

REITORIA 
 Cidade Universitária, s/n°    

Fone: (067) 3345-7010/7985/7982 
79070-900 Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.012251/2018-10 SEI nº 0563121
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