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Autorizo, ainda, a averiguação das informações acima pela
Comissão de Coordenação e Execução deste Processo Seletivo.
Local e data
Assinatura do estudante
Código Penal:
Estelionato: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício,
ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco
anos, e multa.
Falsidade Ideológica: Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que devia ser descrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante. Pena: reclusão de um a cinco anos, e multa, se o documento é
público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPS
Eu, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _, inscrito(a) sob CPF nº. _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _._ _
_ _ _ _ - _ _ _ _ _, declaro, para fins de apresentação ao processo de
análise de renda para efetivação da matrícula na Universidade Federal
da Fronteira Sul (UFFS), que não possuo Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS).
Local e data
Assinatura do Declarante
ANEXO VIII
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL
Diretoria de Registro Acadêmico DRA
Campus Erechim

Departamento de Controle Acadêmico
- DCA
Convênio: UFFS/SESU/SETEC/SECADI/MEC

1 Dados do Candidato:
Nome Completo:
CPF:
Cédula de identi- Órgão Emissor:
dade:
Número:
Nacionalidade:
Estado de nascimento:
Estado Civil:
Raça/cor:
É portador de necessidades especiais:
Nome da mãe:
Nome do pai:
Logradouro e Nº :
Complemento (casa., ap.):
Bairro:
Município e UF:
Tel. fixo:
Tel. móvel:

Data de Nascimento:
Nº passaporte:
Data expedição:
UF:
País de nascimento:
Município de nascimento:
Sexo (__) M (__) F
(__) Não (__) Sim, qual:

CEP:
E-mail:

2 Dados do Ensino Médio:
Ano de conclusão do ensino médio:_ _ _ _ _ _ _
(__) Cursou integralmente em escola pública.
(__) Cursou parcialmente em escola pública (pelo menos um
ano com aprovação).
(__) Não cursou em escola pública.
3 Curso de inscrição:
Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da Natureza Campus Erechim.
4 Modalidade de inscrição (de acordo com o item 2.7 do
Edital _ _ _ _ _ _UFFS/2015):
(__) AC (Ampla concorrência) - Vagas destinadas a todos os
candidatos que atendam ao disposto no item 1.1 deste Edital, independente da procedência escolar, renda familiar e raça/cor;
(__) L1 - Vagas reservadas a candidatos com renda familiar
bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que cursaram
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012;
(__) L2 - Vagas reservadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou
inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
(__) L3 - Vagas reservadas a candidatos que, independente
da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas
públicas (Lei nº 12.711/2012);
(__) L4 - Vagas reservadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independente da renda, tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012);
(__) A1 - vagas reservadas a candidatos que tenham cursado
parcialmente o ensino médio em escola pública (pelo menos um ano
com aprovação) ou em escolas de direito privado sem fins lucrativos,
cujo orçamento da instituição seja proveniente do poder público, em
pelo menos 50%.

5 Categoria de inscrição (de acordo com o item 1.1 do Edital
_ _ _ _ _/UFFS/2015):
(__) Categoria 1 - Educadores que não possuem curso de
graduação e estejam em atividade nas escolas/instituições no campo
da rede estadual e municipal;
(__) Categoria 2 - Educadores, em atividade, que possuam
curso de graduação, mas não nesta área do conhecimento, e que
atuem na área das Ciências da Natureza, nas escolas/instituições no
campo;
(__) Categoria 3 - Educadores que atuam em processos educativos/formativos desenvolvidos por entidades ligadas a espaços educativos não-formais (sindicatos, movimentos sociais, cooperativas,
FETRAF e outros que desenvolvem suas atividades vinculados a
questão agrária e camponesa);
(__) Categoria 4 - Educadores que desenvolvam suas atividades nas escolas da área urbana dos municípios;
(__) Categoria 5 - Interessados na temática do campo e nas
Ciências da Natureza.
6 Documentação obrigatória para efetivação da inscrição (de
acordo itens 2.1.1, 2.2; 2.3 e 2.4 do Edital _ _ _ _ _/UFFS/2015):
(__) Cópia simples de documento de identificação oficial
com foto (para todos os casos);
(__) Atestado comprobatório, emitido pela mantenedora, de
atuação em escolas do campo e do tempo de magistério (para candidatos enquadrados nas categorias 1 e 2);
(__) Declaração, emitida pela entidade vinculada, que comprove atuação em processos educativos/formativos desenvolvidos por
entidades ligadas a espaços educativos não formais (para candidatos
enquadrados na categoria 3);
(__) Atestado comprobatório, emitido pela mantenedora, de
atuação em escolas localizadas nas áreas urbanas dos municípios
(para candidatos enquadrados na categoria 4).
(__) Declaro que li o Edital _ _ _ _/UFFS/2015 e que estou
ciente das condições nele estabelecidas. Declaro também que as informações prestadas neste formulário são verdadeiras e assumo inteira
responsabilidade pelas mesmas.
Local e Data
Assinatura/Nome do candidato
Tramite Interno:
À Comissão do Processo Seletivo Especial:
Classificação do candidato no Processo Seletivo Especial na
modalidade de inscrição:
_____________________________
_________________________________
_________________________________
___
Observações: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________
Local e Data
Assinatura/nome/carimbo (Comissão Processo Seletivo Especial)
Requerimento de inscrição Processo Seletivo Especial
Protocolo nº :
Data:
Servidor:

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO - PROCESSO SELETIVO ESPECIAL
Convênio: UFFS/SESU/SETEC/SECADI/MEC.
Candidato:
Nome completo:
CPF:
Curso: Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da Natureza
Categoria:

Nº 105, sexta-feira, 5 de junho de 2015
Categoria de inscrição (de acordo com o item 1.1 do Edital
_ _ _ _ _ _UFFS/2015):
(__) Categoria 1 - Educadores que não possuem curso de
graduação e estejam em atividade nas escolas/instituições no campo
da rede estadual e municipal;
(__) Categoria 2 - Educadores, em atividade, que possuam
curso de graduação, mas não nesta área do conhecimento, e que
atuem na área das Ciências da Natureza, nas escolas/instituições no
campo;
(__) Categoria 3 - Educadores que atuam em processos educativos/formativos desenvolvidos por entidades ligadas a espaços educativos não-formais (sindicatos, movimentos sociais, cooperativas,
FETRAF e outros que desenvolvem suas atividades vinculados a
questão agrária e camponesa);
(__) Categoria 4 - Educadores que desenvolvam suas atividades nas escolas da área urbana dos municípios;
(__) Categoria 5 - Interessados na temática do campo e nas
Ciências da Natureza.
Local e Data
Assinatura/nome/carimbo do servidor
Requerimento de inscrição Processo Seletivo Especial
Protocolo nº :
Data:
Servidor:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2015 - UASG 153052
Nº Processo: 23070006779/15-33.
DISPENSA Nº 2017/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS -CNPJ Contratado: 01165357000192. Contratado :
ESCUDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDAObjeto: Prestação
de serviços de vigilancia e segurança desarmada,nos espaços da UFG
a ser utiilizados no Congresso da UNE em Goiânia-GO. Fundamento
Legal: lei 8.666/93 . Vigência: 25/05/2015 a 07/06/2015. Valor Total:
R$248.193,40. Fonte: 112000000 - 2015NE803146. Data de Assinatura: 22/05/2015.
(SICON - 03/06/2015) 153052-15226-2015NE800073
EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2015 - UASG 153052
Nº Processo: 23070006510/15-57.
PREGÃO SISPP Nº 156/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS -CNPJ Contratado: 14607140000137. Contratado : COIMBRA CONSTRUCOES E -TERCEIRIZACOES LTDA ME. Objeto: Serviços de limpeza de diversas áreas da da UFG,onde
serão realizados os eventos do Congresso da UNE em Goiânia-GO.
Fundamento Legal: lei 8.666/93 . Vigência: 03/06/2015 a 07/06/2015.
Valor Total: R$106.507,58. Fonte: 112000000 - 2015NE803159. Data
de Assinatura: 02/06/2015.
(SICON - 03/06/2015) 153052-15226-2015NE800073
EDITAL Nº 56, DE 18 DE MAIO DE 2015
O Reitor da Universidade Federal de Goiás, usando de suas
atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o disposto no
Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, publicado no D.O.U. de 24/08/2009,
na Lei nº 12.772, de 28/12/2012, alterada pela Lei nº 12.863, de
24/09/2013 e o que consta da Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC
nº 01/2013, homologa e torna público o resultado final dos Concursos
Públicos:
Cargo da Carreira de Magistério Superior, Classe A, Nível 1,
em regime de Dedicação Exclusiva, objeto do Edital nº 75 publicado
no D.O.U. de 02/12/2014. (Processo n° 23070.022667/2014-49). Área
do Concurso: Química Ambiental, exercício: Goiânia/GO, Candidato
Aprovado: Roberta Cerasi Urban, média 7,71.
ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL

Modalidade de inscrição ( de acordo com o item 2.7 do
Edital _ _ _ _ _ _UFFS/2015):
(__) AC (Ampla concorrência) - Vagas destinadas a todos os
candidatos que atendam ao disposto no item 1.1 deste Edital, independente da procedência escolar, renda familiar e raça/cor;
(__) L1 - Vagas reservadas a candidatos com renda familiar
bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que cursaram
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012;
(__) L2 - Vagas reservadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou
inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
(__) L3 - Vagas reservadas a candidatos que, independente
da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas
públicas (Lei nº 12.711/2012);
(__) L4 - Vagas reservadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independente da renda, tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012);
(__) A1 - vagas reservadas a candidatos que tenham cursado
parcialmente o ensino médio em escola pública (pelo menos um ano
com aprovação) ou em escolas de direito privado sem fins lucrativos,
cujo orçamento da instituição seja proveniente do poder público, em
pelo menos 50%.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032015060500062

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 27/2015 - UASG 153030
Nº Processo: 23088006196201513 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de seguro automotivo. Total de Itens Licitados: 00010. Edital: 05/06/2015 de 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Bps, Nr. 1303
Pinheirinho - ITAJUBA - MG. Entrega das Propostas: a partir de
05/06/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 18/06/2015 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Edital disponível no sítio https://www.unifei.edu.br/licitacao/licitacao-unifei
EMERSON LUCIANO DOS SANTOS
Pregoeiro
(SIDEC - 03/06/2015) 153030-15249-2015NE800120
RETIFICAÇÃO
No Edital de Processo Seletivo nº 12/2015, publicado no
DOU de 02/06/2015, seção 3, pág. 66, para onde se lê: "no período de
01/06/2015 a 15/06/2015", leia-se: "no período de 02/06/2015 a
15/06/2015".

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

