
EDITAL N9 211, DE 6 DE ABRIL DE 1998

Torno público para conhecimento doe interessados o(s)- nome (s)
do (e) candidato (o) aprovado (e) era concurso público de provas e títulos
na Categoria Funcional de Magistério Superior Classe Professor
Assistente, em regime de Dedicação Exclusiva, a seguir discriminado (e) :
SETOR DE CIÊNCIAS BIOL6GICAS/DEPARTAMENTO DE ~ÉTICA, PARA ATUAÇÃO' NO
CAMPUS AVANÇADO DO MUNICÍPIO DE PALOTINA
Área de Conhecimento: Genética
Matéria Especifica: Genética Animal
Na Total de Vagas : 01 (uma)
N° DE ORDEM	 NOME
01	 Eliane Cristina

MARIA . ALBERTINA MINO DE CAMARGO
Pró-Re itora

• EDITAL N9 212, DE 6 DE . ABRIL DE 1998

Torno público para conhecimento doe intereadadorr • o(s) nOme (S) •
do (s) candidato (e) aprovado (s) em conáurso público de Provai e títulos
na Categoria funcional de Magietério Superiór Classe Profesàor
Assistente, em regime de Dedicação Exclusiva, a seguir discriminado (S) :.
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES/DEPARTAMENTO. DE PSICOLdoGIA
Área de Conhecimento: Psicologia
Matéria Específica: Análise do Comportamento .e Supervisão de Estágio

Total de Vagas: 01 (uma)
Na DE ORDEM	 NOME	 •MÉDIA
01	 Paula Inêz Cunha Gomide	 8,70

MARIA ALBERTINA CARINO DE CAMARGO
Pró-Reitora

EDITAL N9 213, DE 6 DE ABRIL DE 1998

Torno público para conheciment-o dos interessados o (e) nome (e)
do (s) candidato (s) aprovado (s) em concurso público de provas e títulos
na Categoria Funcional de Magistério Superior Classe Professor

MÉDIA
Gruszka Vendrusáolo	 7,83
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objeto do Edital n° 109, de 28/08/97, publicado no D.O.U. de 29/08/97, foi homologado em 02/04/98,
como segue:

Unid. Acadêmica	 Categ. Funcional 	 Candidatos(as)	 Média
Área/Processo	 Carga Horária	 Aprovados(as)

EM/Contrabaixo, Didática Auxiliar, DE	 Sônia Marta Rodrigues Raymundo 8,3
e Música de Câmara

Processo n° 23070.000455/97-01

Obs.: Prazo de validade do concurso: 02(dois)anos.
ÉM=Escola de Música

WINSTON GARCIA
(Of. n9 20/98)

Prefeitura Universitária
EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato n• -09/98, que entre si celebram a Universidade Federal de Goiás e a firma Rebrace Comércio e
Representações-Ude; para entrega de Materialbásico: areia lavada, durante o exercido de 1998 .para-Seção de
ManUtençáo de Prefeitura- Universitária, no -valor de R$19,00(dezenove reais) o m 3, conforme processo n°23070.070077/98-23. Asdespesse correrão à rente do Orçamento da UFG., elemento de despesas-349030.

Contrato-na--10/98, que entre si ^celebram a Universidade Federal de 'Goiás- e a firma Irmãos Soares Ltda, para
-entrega de material- básico: cimento, durante- o exercido de 1998, para Seção de Manutenção da PrefeituraUniversitária , rio valor de -R$ 8,90( seis reais e- noventa centavos) a unidade (sc), conforme processo na
23070.070077/98-23. As ~eus correrão à Corfla do Orçamento da UFG., elemento de despesa 349030.
Contrato na 11/98; -que entre -si celebram a Universidade Federal -de Goiás e a- firma DMS Distribuidora de
Materiais S,erViços , Ltda, pare entrega.de material básico: , briten° O no valor de R$ 22,90( vinte e dois.reals e-noventa centávos)„britarr 01 , no valor de Re22,90( vinte e dois reais e noventa centavos), e brita no 02 no valor-de R$ 22^,90(vinte.e dois reais e nOventa centavos) o m3, conforme, processo n a 23070.070077198-23.-As despesas- correrão 0, conta de Orçainento da-UFG:, elemento de despesas 349030. .

-Contrate no 12/98, que entre- si- celebram a Universidade Federai de' 'Goiás e e firme Planear° Planejamento-Are- It.:tent e , Construgoss Ude, para copiam* derampas de acesso pare deficientes fisicoe nos prédios do ICHL
Ida UFG., -nó valordeR$ 17:299,48(dezessete, mil; duzentos e -noventa e inove reais e quarenta e oito,-Áitevos), (enforme- processo .n23070.070849/98-01. As despesas correrão à conta do Orçamento da UFG.,
elèMentó de despeça 349039;

.Coritratort13198 • , quê -entre sioliebram a-Universidade , Federalde Goiás e a firma Miei Cemercier Ltda„ pare
fornecimento de lanche para trabalhadores braçais da PrefeituraUniversitária: Nb de 50g com margarina no valor-00.R$0,12 (doze centavos) asnidade,dUrente o exercíciode . 1998. As, despesas correrão à conta do Orçamento• de'UFG., eleMento de despesas 349039, confiem* processe n a 23070.0700105/98-39

CONTRA- 	T.O N•14/98, que entre si celebram a Universidade Federal de -Goiás e- a• Firma Umse
&sucinta Uda,-para preá** de serviços de -Vigillácia -Anilada e Ostensiva nos edifícios do .Campus COlemer
Mataie-Sliva, Campi Avançados-  em caráter emergencial, contente processe n e 23070.070182/98 -16.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Termo Aceivo na 01/98 ao Ccintrato n°08/95, que entre si celebram a Universidade Federal de Goiás -e a-firma
Sublime Serviços Gerais Ude, tendo como objeto a prorrogação de vigência do Contrato Iniciai, conforme Artigo
57, Inciso II de Lei no 8.808193 , peta o período de 01 de janeiro a 31 de março de 1998.

Termo Aditivo n•02198 ao Contado no 09/95, que entre si celebram a Universidade Federal de Goiás e a firma
. Sublime Serviços Gerais Ltd*, tendo como objeto a prorrogeçãci da vigência do Contrato Inicial, conforme Artigo

57, Inciso II de Lei 8.888/93 peta o período de 01-a 31 de março de 1998.
•Termo Aditivo na 01/98 ao Contrato na 10/95, que entre si celebram a Universidade Federal de Goiás e a firma

Sublime Serviços Gerais Ltda tendo como objeto da vigéncia do Contrato inicial, conforme Artigo 57, inciso II
da Lei 8.888/93 para o perfodo de 01 31 do março de 1998.

•Termo Aditivo n'01/98 ao Contrato no 11/95, que entre si celebrem a Universidade Federal de Goiás e a firma
Sublime Serviços Gerais Ude, tendo corno objeto a prorrogação de vigência do contrato Inicial, conforme Artigo

, 57, inciso da Lei 8888/93 para o período de 01 a31 de março de 1998.

Termo Aditivo rf01/98 ao Contrato n • 10/98, que entre si celebram a Universidade Federal de Goiás e a firma
Sublime Serviços Gerais Ltd@ tendo como objeto a prorrogação da vigência do Contrato Inicial, conforme Artigo
57, Inciso II de Lei 8.888/93 para o período de 01 a31 de março de 1998.

(Of. .n9 20/98) . .

UniversidadeFederalch)Paraná
Pró-Reitoria de Administração

DepartamentocheServiçosGeraii

EXTRATO DO CONTRATO N9 32/98

PROCESSO N°23075.39351197-57 .
CONTRATANTE:.UniVersióade.Federal do - Paraná
CONTRATADA: Cetesul Engenharia e Serviços Ltda,
OBJETO Contrataçarr de serviços de manutenção predial, a serern executados nas dependências do Hospital de Clinicas, com
Fornecimento de máquinas, ferramentas e equipamentos, uniformes, crachás de Identificação e equipamentos de identificação-

LIC1TACÃO: Tomada de Preços n° 18/97
-CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Classificação Funcional Programática 087.504.284.929.0001, Fonte de Recursos
0250. 154.003,:Elemento deDenesas 349036.
VAJ..OR: . RS-192. ,00,00 (cento é noventa e dois mil, quatrocentos e vinte reais).

`VIGENCIA: 3 i.03.9ka 30.03.99
DATA EASSINATURA: -31/03/98 - José Roberto Cavazzani e Roberto Walter.

EXTRATO DO CONTRATO N9. 36/98
PROCESSO Na 23075.41864/97 -64
CONTRATANTE: Universidade Federatdo Paraná

.CONTRATADA: Laboratórios B. Braun SIA,

OBJETO: Fornecimento mensal de materiais ao serviço de almoxarifado do Hospital de Clínicas, nas especificações e
• quantidades constantes do Empenho n°98NE00667, de 20.03.98.

LICITACÃO: Concorrência n° 07/97-HC
•

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Classificação Funcional Programática 080.750.428,443.80083, Fonte de Recursos 0250,
Elemento de Depesas 3490.30.36.
VALOR: RS 549.798,50 (quinhentos e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e oito reais e cinqüena centavos).
VIGÊNCIA: 31.03.98 a31.12,98
DATA E ASSINATURA: -31/03/98 - José Roberto Cavazzani e Ladislau Andrejewski.

(Of. n9 34/98)

Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis

EDITAL N9 209, DE 6 DE ABRIL DE 1998

.Por delegação de competência do Magnífico Reitor da Universidade
Federal do Paraná, conforme Portaria n° 2590 de 26/09/57, torno público
que estarão abertas as inscrições para a seleção -de PROFESSOR
SUBSTITUTO, nos termos da lei 8745/93, com as alteraçõés da Medida,
Provisória 1554-12 de 14/02/97 t suas reedições, por 10 (dez) dias úteiá
a partir da data da publicação do presente 'Edital nó Diário Oficial da
uhig9 , para Suprir 01 (uma) vaga do Departamento de Saúde Comunitária do:
Setor de Ciências da Saúde, Área de Conhecimento: Odontologia, Matéria
Específica,: Saúde Coletiva.

A seleção será efetuada através de prova de títulos é- prova
didática, e exigir-sé-á como titulação mínima Graduação na Área de-
Saúde, Ciências Sociais e/ou:Biológicas.

AP inscrições serão efetuadas na Secretaria do Departamento de
Saúde Comunitária-, no horário das 9:00 às 12:00 e das 14:00 Mr. 17:80
horas, devendo- o candidato apresentar cópia do documento de identidade,
da titulação, do a curriculum vitae a acompanhado dor; respectivos
comprovantes e recolher a taxa de inscrição no valor de R$ 9,00 • .:(noye•reais).

.
O candidato selecionado será contratado pelo prazo máXimo de 12

(doze) meses, no regime de 20 horas semanais de trabalho, não sendo
permitida a prorrogação do prazo.

Não ,poderá ser contratado o candidato que for profesSor de
magistério superior e dt primeiro é segundo graus das InStituições
federais de Ensino. O candidato que ocupar 'cargo pdblico, que não de
magistério das Instituições federais de Ensino, perderá ser Contratado
desde que comprovada a compatibilidade de ^horários.

Fica proibida a inscrição de pessoas que já tenham tido vínculo'
com qualquer Instituição Federal de Ensino na condição de professor
substituto ou visitante, nos termosida Lei n a 8745/93, com as alterações
da Medida Proviáória 1554-12 de 14/02/97 e suas reedições, antes de
decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato anterior.

As demais informações, o programa é as normas ,para admissãO, de-
professor substituto encontram-se a disposição- dos interessados - na
Secretaria do Setor.

MARIA ALBERTINA CARDO DE-CAMARGO
Pró-Reitora

Classificação
Final

Única
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