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tal/154502-05-49-2017. Entrega das Propostas: a partir de 24/08/2017
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
05/09/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações
Gerais: Senhores Licitantes, queiram por gentileza fazer cotação con-
forme especificações e exigências do edital e seus anexos.

PAULO MARCELO CANAZZA DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 23/08/2017) 154502-26350-2017NE800001

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 UASG 154041

Número do Contrato: 55/2015.
Nº Processo: 23115007045201516.
PREGÃO SRP Nº 29/2015. Contratante: FUNDACAO UNIVER-
SIDADE FEDERAL DO -MARANHAO. CNPJ Contratado:
09439320000117. Contratado : GLOBAL SERVICOS & COMER-
CIO LTDA -.Objeto: Prorrogar o contrato de nº 44/2015-NC/PROGF,
por mais 12 meses. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93. Vigência:
01/10/2017 a 01/10/2018. Data de Assinatura: 23/08/2017.

(SICON - 23/08/2017) 154041-15258-2017NE800121

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 5/2017 UASG 154041

Nº Processo: 13527/2016-88 . Objeto: Adequação do Sistema Viário
do Campus do Bacanga (Urbanização Via de Contorno 2 e Lagoa
Dom Luís). Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 24/08/2017 de
08h00 às 11h30 e de 14h00 às 17h30. Endereço: Av. Dos Portu-
gueses, S/n - Campus do Bacanga (relat.siafi) Bacanga - SAO LUIS
- MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154041-03-5-
2017. Entrega das Propostas: 25/09/2017 às 15h00

NAIR PORTELA SILVA COUTINHO
Reitora

(SIDEC - 23/08/2017) 154041-15258-2017NE900031

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO RP SIDEC 222/2016

A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA-
RES, CNPJ nº 15.126.437/0004-96, situado à Rua Barão de Itapary,
227, Centro - São Luís - MA, CEP: 65.020-070, neste ato repre-
sentado por sua Superintendente - Enfª. Msc. Joyce Santos Lages,
nomeada pela Portaria nº 22, de 26 de abril de 2013, publicado no
DOU nº 81, fls. 11, de 29 de abril de 2013, no uso das atribuições
conferidas pelo artigo 4º, Inciso VIII da Portaria nº 125/2012, nos

termos do Art. 15, da Lei nº 8.666/93, do Decreto no: 7.892 de 23 de
janeiro de 2013, da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e nas
disposições contidas no instrumento convocatório do Pregão Ele-
trônico (RP SIDEC 000/2016), PROCESSO 23523.002721/2016-26
(Proc. 0203/2016-70), cujo objeto é aquisição de material de consumo
tipo (pinças: backhaus, kocher reta, cirúrgica, mixter, clamp, crille
curva, vascular, cabo bisturi, derra, duval, debakey; porta agulhas,
tesouras metzembaum, etc.), divulga que o referido Pregão foi fra-
cassado. São Luís, 22 de agosto de 2017.

JOYCE SANTOS LAGES
Superintendente

AVISOS DE REGISTROS DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO RP SIDEC 90/2017

A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA-
RES, CNPJ nº 15.126.437/0004-96, situado à Rua Barão de Itapary,
227, Centro - São Luís - MA, CEP: 65.020-070, neste ato repre-
sentado por sua Superintendente - Joyce Santos Lages, nomeada pela
Portaria nº 22, de 26 de abril de 2013, publicado no DOU nº 81, fls.
11, de 29 de abril de 2013, no uso das atribuições conferidas pelo
artigo 4º, Inciso VIII da Portaria nº 125/2012, nos termos do Art. 15,
da Lei nº 8.666/93, do Decreto no: 7.892 de 23 de janeiro de 2013, da
Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e nas disposições contidas no
instrumento convocatório do Pregão Eletrônico (RP SIDEC
090/2017), PROCESSO 23523.000765/2017-01 (Proc. 0068/2017-
40), resolve registrar os preços das empresas classificadas em pri-
meiro lugar, por item, no certame acima referido, homologado no dia
21 de agosto de 2017, com validade da ata do registro de preços até
20 de agosto de 2018, conforme consta no Anexo I, que passa a fazer
parte integrante desta Ata. A(s) Empresa(s) detentora(s) do Registro
de Preços são: 1 - MED-SURGERY HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº
00.735.260/0001-05; 2 - SILICONE: INDUSTRIA E COMERCIO
DE SILICONE, INSTRUMENTO E MATERIAL CIRURGICO E
HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 07.439.473/0001-39. Com valor glo-
bal da ata de R$ 100.797,80. São Luís, 21 de agosto de 2017.

PREGÃO ELETRÔNICO RP SIDEC 19 / 2017

A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA-
RES, CNPJ nº 15.126.437/0004-96, situado à Rua Barão de Itapary,
227, Centro - São Luís - MA, CEP: 65.020-070, neste ato repre-
sentado por sua Superintendente - Joyce Santos Lages, nomeada pela
Portaria nº 22, de 26 de abril de 2013, publicado no DOU nº 81, fls.
11, de 29 de abril de 2013, no uso das atribuições conferidas pelo
artigo 4º, Inciso VIII da Portaria nº 125/2012, nos termos do Art. 15,
da Lei nº 8.666/93, do Decreto no: 7.892 de 23 de janeiro de 2013, da
Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e nas disposições contidas no
instrumento convocatório do Pregão Eletrônico (RP SIDEC 19/2017),
PROCESSO 23523.006504/2016-13 (Proc. 0524/2016-70), resolve re-
gistrar os preços das empresas classificadas em primeiro lugar, por
item, no certame acima referido, homologado no dia 21 de agosto de
2017, com validade da ata do registro de preços até 20 de agosto de
2018, conforme consta no Anexo I, que passa a fazer parte integrante

desta Ata. A(s) Empresa(s) detentora(s) do Registro de Preços (é) são:
1 - PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº
01.004.619/0001-37; 2 - SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA,
CNPJ nº 01.437.707/0001-22; 3 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRA-
SIL LTDA, CNPJ nº 01.513.946/0001-14; 4 - ENDO MEDICAL
NORDESTE COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 05.472.000/0001-08; 5 -
ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-

RES LTDA, CNPJ nº 07.443.999/0001-92; 6 - ZAREK DISTRI-
BUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº
08.862.233/0001-05; 7 - CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ
nº 19.877.178/0001-43; 8 - D M G COMERCIO E REPRESEN-
TACOES LTDA, CNPJ nº 36.753.739/0001-11; 9 - BIOLINE FIOS
CIRURGICOS LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52 e 10 - HANDLE
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ nº
54.756.242/0001-39. Com valor global da ata de R$ 282.531,00. São
Luís, 21 de agosto de 2017.

JOYCE SANTOS LAGES
Superintendente

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 27/2017

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso vem di-
vulgar o resultado do certame licitatório nº. 27/2017, ocorrido no dia
29/06/2017, que teve como vencedoras as empresas:
03.922.350/0001-01, pelo valor total de R$ 155.239,99;
07.356.270/0001-89, pelo valor total de R$ 13.020,00;
09.058.708/0001-78, pelo valor total de R$ 7.269,99;
14.788.738/0001-70, pelo valor total de R$ 17.599,99;
19.571.002/0001-69, pelo valor total de R$ 8.196,75;
22.172.252/0001-30, pelo valor total de R$ 33.696,06. Valor global
do certame: R$ 235.022,78. Mais informações disponíveis no site
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.

(SIDEC - 23/08/2017) 154045-15262-2017NE800271

PREGÃO Nº 29/2017

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso vem di-
vulgar o resultado do certame licitatório nº. 29/2017, ocorrido no dia
10/07/2017, que teve como vencedoras as empresas:
01.808.192/0001-20, pelo valor de R$ 11.307,60; 06.003.551/0001-
95, pelo valor de R$ 174.102,74; 08.988.798/0001-33, pelo valor de
R$ 16.874,67; 09.255.284/0001-31, pelo valor de R$ 19.240,00;
10.698.323/0001-54, pelo valor de R$ 169.044,27; 14.590.421/0001-
24, pelo valor de R$ 44.192,75; 58.954.694/0001-86 ,pelo valor de
R$ 63.560,36; entre outras. Valor global do certame: R$ 638.097,39.
Mais informações:comprasgovernamentais.gov.br

BRENO LACERDA ROCHA
Pregoeiro

(SIDEC - 23/08/2017) 154045-15262-2017NE800271

EDITAL Nº 4, DE 17 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA CARREIRA DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO

A Magnífica Reitora da Universidade Federal de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas, e de acordo com o que dispõem a Constituição Federal, em seu
artigo 37, inciso II; Lei nº 8.112/90 e suas alterações posteriores; Lei nº 11.091/2005, alterada pelas Leis nº 11.233/2005 e 11.784/2008; Lei nº 12.772/2012, alterada pela Lei nº 12.863/2013; Lei nº 12.990/2014; Decreto
nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004; Decretos nº 6.135/2007 e 6.593/2008; Decreto nº 6.944/2009; Decreto nº 7.232/2010; Portaria MEC nº 243/2011, DOU de 04.03.2011; Portaria Interministerial
MP/MEC nº 111, DOU de 03.04.2014; Resolução CONSUNI nº 13, de 28.06.2017 e demais regulamentos pertinentes, torna público o presente Edital, contendo as normas, rotinas e procedimentos que regem o concurso
público, destinado ao provimento de cargos efetivos integrantes da Carreira dos Técnico-Administrativos em Educação, oriundos do Quadro de Referência dos Servidores Técnicos Administrativos da UFMT, mediante
as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, descritos no subitem 1.1.1 (disponíveis no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos).

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso público será regido por este Edital e seus Anexos (disponíveis no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos), cujas regras poderão ser alteradas pela legislação que vier a vigorar no decorrer

do concurso; e no decurso de sua validade, sua execução caberá à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio da Secretaria de Articulação e Relações Institucionais (SARI).
1.1.1 Constituem os Anexos deste Edital:
a) Anexo I - Conteúdo Programático para a Prova Objetiva de acordo com os respectivos cargos ofertados no presente concurso público;
b) Anexo II - Descrição Sumária dos Cargos.
1.1.2 Caberá recurso contra este Edital e seus anexos, e, nesse caso, o recurso deverá ser autuado sob forma de processo no Protocolo Central (situado no Bloco Casarão), e entregue pelo interessado na

Secretaria de Articulação e Relações Institucionais - SARI - Campus de Cuiabá, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da publicação deste Edital no Diário Oficial da União.
1.2 A seleção de que trata este Edital, para todos os cargos constantes do seu Anexo II, consistirá de exame de habilidades e conhecimentos, aferidos por meio de aplicação de Prova Objetiva, de caráter

eliminatório e classificatório.
1.2.1 Para os cargos de Músico, nas modalidades Cantor-Baixo ou Baixo-Barítono, Instrumentista-Clarinete, Instrumentista-Trombone, Instrumentista-Viola e Tecnólogo/Análise e Desenvolvimento de Sistemas,

haverá, além da Prova Objetiva, conforme subitem 1.2, a aplicação de Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, conforme o item 13 deste Edital.
1.3 Toda menção a horário, neste Edital, terá como referência o horário oficial do Estado de Mato Grosso.
1.4 O cronograma, contendo as datas previstas das etapas de realização do presente concurso, consta do subitem 4.1 deste Edital.
2. DOS CARGOS, DAS VAGAS, DOS PRÉ-REQUISITOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
2.1 O presente concurso destina-se ao provimento de 52 (cinquenta e duas) vagas para cargos integrantes da carreira de Técnico-Administrativos em Educação, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro

de 1990, publicada no Diário Oficial da União em 12 de dezembro de 1990, para exercício na Universidade Federal de Mato Grosso.
2.2 O quadro abaixo define o campus de lotação, o cargo/nível de classificação - conforme Lei nº 11.233, de 22/12/2005, número de vagas ofertadas, inclusive as reservadas às Pessoas com Deficiência (PcD),

Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União em 21 de dezembro de 1999 e às reservadas aos Negros, de acordo com a Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014, publicada no
Diário Oficial da União de 10 de junho de 2014, bem como os requisitos básicos para provimento dos respectivos cargos:

Lotação: Campus Universitário de Cuiabá

CARGO/NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO ¨E¨ (Superior) VA G A S REQUISITOS BÁSICOS(*)
Ampla Concorrência PcD Negros

Administrador 2 1 1 Diploma de graduação ou atestado de conclusão
de curso superior em Administração, reconhecido
pelo MEC, e registro no Conselho competente.

Contador 1 - - Diploma de graduação ou atestado de conclusão
de curso superior em Ciências Contábeis, reco-
nhecido pelo MEC, e registro no Conselho com-
petente.

Engenheiro Agrônomo 1 - 1 Diploma de graduação ou atestado de conclusão
de curso superior em Engenharia Agronômica, re-
conhecido pelo MEC, e registro no Conselho
competente.
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Engenheiro/Engenharia
Civil

1 - - Diploma de graduação ou atestado de conclusão
de curso superior em Engenharia Civil, reconhe-
cido pelo MEC, e registro no Conselho compe-
tente.

Músico/Cantor-Baixo ou Baixo-Barítono 1 - - Diploma de graduação ou atestado de conclusão
de curso superior em Música, ou Licenciatura em
Educação Artística - Habilitação em Música, re-
conhecidos pelo MEC.

Músico/Instrumentista-Clarinete 1 - - Diploma de graduação ou atestado de conclusão
de curso superior em Música, ou Licenciatura em
Educação Artística - Habilitação em Música, re-
conhecidos pelo MEC.

M ú s i c o / I n s t r u m e n t i s t a - Tr o m b o n e 1 - - Diploma de graduação ou atestado de conclusão
de curso superior em Música, ou Licenciatura em
Educação Artística - Habilitação em Música, re-
conhecidos pelo MEC.

M ú s i c o / I n s t r u m e n t i s t a - Vi o l a 1 - - Diploma de graduação ou atestado de conclusão
de curso superior em Música, ou Licenciatura em
Educação Artística - Habilitação em Música, re-
conhecidos pelo MEC.

Nutricionista 1 - - Diploma de graduação ou atestado de conclusão
de curso superior em Nutrição, reconhecido pelo
MEC, e registro no Conselho competente.

Produtor Cultural 1 - 1 Diploma de graduação ou atestado de conclusão
de curso superior em Comunicação Social ou Pro-
dução Cultural, reconhecidos pelo MEC.

Psicólogo 1 - - Diploma de graduação ou atestado de conclusão
de curso superior em Psicologia, reconhecido pelo
MEC, e registro no Conselho competente.

Técnico Desportivo 2 - 2 Diploma de graduação ou atestado de conclusão
de curso superior em Educação Física, reconhe-
cido pelo MEC, e registro no Conselho compe-
tente.

Técnico em Assuntos Educacionais 2 - 1 Diploma de graduação ou atestado de conclusão
de curso superior em Pedagogia ou Licenciaturas,
reconhecidos pelo MEC.

Tecnólogo/Gestão Pública 1 - - Diploma de graduação ou atestado de conclusão
de curso superior em Gestão Pública, ou Admi-
nistração, reconhecidos pelo MEC.

Tecnólogo/Análise e Desenvolvimento de Sistemas 1 - 1 Diploma de graduação ou atestado de conclusão
de curso superior em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas, reconhecido pelo MEC.

(*) Apresentar inscrição no Conselho da Categoria Profissional, quando este a exigir para o exercício do cargo, e comprovante de regularidade.

CARGO/NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO ¨D¨ (Médio) VA G A S REQUISITOS BÁSICOS(*)
Ampla
Concorrência

PcD Negros

Assistente em Administração 3 2 2 Diploma, certificado ou atestado de conclusão do
Ensino Médio.

Técnico de Laboratório/
Análises Clínicas

1 - - Diploma, certificado ou atestado de conclusão do
Ensino Médio Profissionalizante ou do Ensino
Médio completo + Curso Técnico em Análises
Clínicas.

(*) Apresentar inscrição no Conselho da Categoria Profissional, quando este a exigir para o exercício do cargo, e comprovante de regularidade.

CARGO/NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO ¨C¨
(Fundamental)

VA G A S REQUISITOS BÁSICOS(*)

Ampla Concorrência PcD Negros
Assistente de
Laboratório

2 - - Diploma, certificado ou atestado de conclusão do
Ensino Fundamental.

Fotógrafo 1 - - Diploma, certificado ou atestado de conclusão do
Ensino Fundamental.

(*) Apresentar inscrição no Conselho da Categoria Profissional, quando este a exigir para o exercício do cargo, e comprovante de regularidade.
Lotação: Campus Universitário de Várzea Grande (lotação provisória no Campus de Cuiabá)

CARGO/NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO ¨E¨ (Superior) VA G A S REQUISITOS BÁSICOS(*)
Ampla Concorrência PcD Negros

Engenheiro/Engenharia da Computação 1 - - Diploma de graduação ou atestado de conclusão
de curso superior em Engenharia da Computação,
reconhecido pelo MEC.

Secretário Executivo 1 - - Diploma de graduação ou atestado de conclusão
de curso superior em Letras, ou Secretariado Exe-
cutivo, reconhecidos pelo MEC.

Técnico em Assuntos Educacionais 1 - - Diploma de graduação ou atestado de conclusão
de curso superior em Pedagogia ou Licenciaturas,
reconhecidos pelo MEC.

(*) Apresentar inscrição no Conselho da Categoria Profissional, quando este a exigir para o exercício do cargo, e comprovante de regularidade.

CARGO/NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO ¨D¨ (Médio) VA G A S REQUISITOS BÁSICOS(*)
Ampla Concorrência PcD Negros

Técnico em Secretariado 1 - - Diploma, certificado ou atestado de conclusão do
Ensino Médio Profissionalizante ou do Ensino
Médio completo + Curso Técnico em Secreta-
riado.

(*) Apresentar inscrição no Conselho da Categoria Profissional, quando este a exigir para o exercício do cargo, e comprovante de regularidade.
Lotação: Campus Universitário do Araguaia/Barra do Garças (CUA)

CARGO/NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO ¨D¨ (Médio) VA G A S REQUISITOS BÁSICOS(*)
Ampla Concorrência PcD Negros

Assistente em Administração 1 - 1 Diploma, certificado ou atestado de conclusão do
Ensino Médio.

Técnico de Laboratório/
Informática

1 - - Diploma, certificado ou atestado de conclusão do
Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio
completo + Curso Técnico em Informática.

Técnico em Artes Gráficas 1 - - Diploma, certificado ou atestado de conclusão do
Ensino Médio Profissionalizante ou do Ensino
Médio completo + Curso Técnico na área.

Técnico em Audiovisual 1 - - Diploma, certificado ou atestado de conclusão do
Ensino Médio Profissionalizante ou do Ensino
Médio completo + Curso Técnico na área.

Técnico em Meteorologia 1 - - Diploma, certificado ou atestado de conclusão do
Ensino Médio Profissionalizante ou do Ensino
Médio completo + Curso Técnico em Meteoro-
logia.

(*) Apresentar inscrição no Conselho da Categoria Profissional, quando este a exigir para o exercício do cargo, e comprovante de regularidade.
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CARGO/NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO ¨C¨
(Fundamental)

VA G A S REQUISITOS BÁSICOS(*)

Ampla Concorrência PcD Negros
Auxiliar em
Administração/Classe C

1 - - Diploma, certificado ou atestado de conclusão do
Ensino Fundamental.

(*) Apresentar inscrição no Conselho da Categoria Profissional, quando este a exigir para o exercício do cargo, e comprovante de regularidade.
Lotação: Campus Universitário de Rondonópolis (CUR)

CARGO/NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO ¨E¨ (Superior) VA G A S REQUISITOS BÁSICOS(*)
Ampla Concorrência PcD Negros

Engenheiro/Engenharia Civil 1 - - Diploma de graduação ou atestado de conclusão
de curso superior em Engenharia Civil, reconhe-
cido pelo MEC e registro no Conselho compe-
tente.

Publicitário 1 - - Diploma de graduação ou atestado de conclusão
de curso superior em Comunicação Social com
Habilitação em Publicidade e Propaganda, ou cur-
so superior em Publicidade e Propaganda, reco-
nhecidos pelo MEC.

(*) Apresentar inscrição no Conselho da Categoria Profissional, quando este a exigir para o exercício do cargo, e comprovante de regularidade.

CARGO/NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO ¨C¨ (Fundamental) VA G A S REQUISITOS BÁSICOS(*)
Ampla Concorrência PcD Negros

Auxiliar em Administração 1 - - Documento comprobatório do Ensino Funda-
mental Completo.

(*) Apresentar inscrição no Conselho da Categoria Profissional, quando este a exigir para o exercício do cargo, e comprovante de regularidade.
Lotação: Campus Universitário de Sinop (CUS)

CARGO/NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO ¨D¨ (Médio) VA G A S REQUISITOS BÁSICOS(*)
Ampla Concorrência PcD Negros

Técnico em Mecânica 1 - - Diploma, certificado ou atestado de conclusão do
Ensino Médio Profissionalizante ou do Ensino
Médio completo + Curso Técnico em Mecânica.

(*) Apresentar inscrição no Conselho da Categoria Profissional, quando este a exigir para o exercício do cargo, e comprovante de regularidade.
2.3 O conteúdo programático para a Prova Objetiva consta do Anexo I deste Edital.
3. DO INGRESSO, DO REGIME DE TRABALHO E DA REMUNERAÇÃO
3.1 Os candidatos aprovados, nomeados e empossados exercerão cargo efetivo da Carreira de Técnico-Administrativo em Educação do quadro permanente de pessoal da UFMT (de acordo com o

cargo/especialidade para o qual forem habilitados no presente Concurso Público), em conformidade com a Lei nº 11.091, de 12/01/2005, e suas alterações posteriores, e sob regime Jurídico Único da Lei nº 8.112, de
12/12/1990 e suas alterações posteriores.

3.1.1 Os candidatos aprovados, nomeados e empossados nas vagas destinadas ao Campus Universitário de Várzea Grande serão lotados provisoriamente no Campus de Cuiabá até o efetivo funcionamento do
Campus Universitário de Várzea Grande.

3.2 O regime de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, salvo os casos previstos em lei.
3.3 A remuneração inicial será a constante do Anexo I-C, da Lei nº 11.091, de 12/01/2005, alterada pela Lei nº 13.325, de 29/07/2016, nas classes e níveis iniciais da carreira, conforme tabela a seguir:

Nível de Classificação na Carreira Cargo /Especialidade Regime de Trabalho (carga horária semanal) Remuneração inicial (R$)
E-I-1 Administrador 40h 4.180,66
E-I-1 Contador 40h 4.180,66
E-I-1 Engenheiro Agrônomo 40h 4.180,66
E-I-1 Engenheiro/Engenharia Civil 40h 4.180,66
E-I-1 Engenheiro/Engenharia da Computação 40h 4.180,66
E-I-1 Músico/Cantor-Baixo ou Baixo-Barítono 25h 4.180,66
E-I-1 Músico/Instrumentista-Clarinete 25h 4.180,66
E-I-1 M ú s i c o / I n s t r u m e n t i s t a - Tr o m b o n e 25h 4.180,66
E-I-1 M ú s i c o / I n s t r u m e n t i s t a - Vi o l a 25h 4.180,66
E-I-1 Nutricionista 40h 4.180,66
E-I-1 Produtor Cultural 40h 4.180,66
E-I-1 Psicólogo 40h 4.180,66
E-I-1 Publicitário 40h 4.180,66
E-I-1 Secretário Executivo 40h 4.180,66
E-I-1 Técnico Desportivo 40h 4.180,66
E-I-1 Técnico em Assuntos Educacionais 40h 4.180,66
E-I-1 Tecnólogo/Análise e Desenvolvimento de Sistemas 40h 4.180,66
E-I-1 Tecnólogo/Gestão Pública 40h 4.180,66
D-1-1 Assistente em Administração 40h 2.446,96
D-1-1 Técnico de Laboratório/Análises Clínicas 40h 2.446,96
D-1-1 Técnico de Laboratório/Informática 40h 2.446,96
D-1-1 Técnico em Artes Gráficas 40h 2.446,96
D-1-1 Técnico em Audiovisual 40h 2.446,96
D-1-1 Técnico em Mecânica 40h 2.446,96
D-1-1 Técnico em Meteorologia 40h 2.446,96
D-1-1 Técnico em Secretariado 40h 2.446,96
C-1-1 Assistente de Laboratório 40h 1.945,07
C-1-1 Auxiliar em Administração 40h 1.945,07
C-1-1 Fotógrafo 40h 1.945,07

3.4 A carreira dos cargos Técnico-Administrativos em Educação poderá sofrer alterações legislativas no decorrer da validade deste concurso público, bem como possíveis alterações na remuneração inicial, de
maneira que prevalecerá a legislação vigente à época da posse do candidato aprovado.

4. CRONOGRAMA
4.1 O presente Concurso Público será executado de acordo com o cronograma abaixo, o qual contém as datas previstas para a realização do certame:

E V E N TO D ATA LOCAL
Inscrição paga (via internet) Das 8h do dia 28/08/2017 às 23h59 do dia 17/09/2017 w w w. u f m t . b r / c o n c u r s o s
Solicitação de inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição Das 8h do dia 28/08/2017 às 23h59 do dia 30/08/2017 w w w. u f m t . b r / c o n c u r s o s
Disponibilização para consulta individual da situação (deferida e indeferida) de cada candidato com
solicitação de inscrição com isenção do pagamento da taxa

05/09/2017 w w w. u f m t . b r / c o n c u r s o s

Interposição de recurso contra indeferimento de inscrição com solicitação de isenção do pagamento de
taxa

Das 8h do dia 06/09/2017 às 18h do dia 07/09/2017 w w w. u f m t . b r / c o n c u r s o s

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra indeferimento de inscrição com solicitação de
isenção do pagamento da taxa

14/09/2017 w w w. u f m t . b r / c o n c u r s o s

Período para pagamento da taxa de inscrição para os candidatos com isenção indeferida De 06/09/2017 a 18/09/2017 Agências Bancária
Data limite para o pagamento do boleto bancário relativo à taxa de inscrição 18/09/2017 Agências bancárias
Data limite para encaminhamento do Laudo Médico: candidatos na condição de Pessoas com Deficiência
(PcD)

18/09/2017 Agências dos Correios

Disponibilização para consulta individual da situação da inscrição de cada candidato (deferida ou in-
deferida)

09/10/2017 w w w. u f m t . b r / c o n c u r s o s

Disponibilização para consulta individual da situação (deferida ou indeferida) de cada candidato com
pedido de inscrição para concorrer na condição de PcD

09/10/2017 w w w. u f m t . b r / c o n c u r s o s

Interposição de recursos contra indeferimento de inscrição e contra indeferimento de pedido para con-
correr na condição de Pessoa com Deficiência

Das 8h do dia 10/10/2017 às 18h do dia 11/10/2017 w w w. u f m t . b r / c o n c u r s o s

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra indeferimento de inscrições e contra inscrição
indeferida na condição de Pessoa com Deficiência

18/10/2017 w w w. u f m t . b r / c o n c u r s o s

Divulgação da relação definitiva de candidatos inscritos (lista aberta) 18/10/2017 w w w. u f m t . b r / c o n c u r s o s
Divulgação dos locais de realização da Prova Objetiva (lista aberta) 18/10/2017 w w w. u f m t . b r / c o n c u r s o s
Aplicação da Prova Objetiva 29/10/2017 Local de prova: ver subitem 12.3


