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CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2017/2021 - UASG 153050

Nº Processo: 23068050646202191. Objeto: Formação de Registro de Preços
para aquisição de equipamentos de laboratórios para atender as demandas dos
Departamentos de Cursos do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias da UFES/Unidade
de Alegre, com período de vigência de 12 (doze) meses, na modalidade de compra Pregão
eletrônico (SRP) e julgamento por Menor Preço por item, conforme condições,
quantidades, especificações e exigências contidas neste instrumento: . Total de Itens
Licitados: 73. Edital: 22/10/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Alto Universitario, S/n -
Cx. Postal 16, - Alegre/ES ou https://www.gov.br/compras/edital/153050-5-02017-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 22/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 08/11/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: Se houver divergências entre a descrição e as quantidades dos itens divulgada no
site www.comprasnet.gov.br, que constará nas notas de empenhos a serem emitidos após
a homologação da licitação e o que consta no Termo de Referência/EDITAL prevalecerá o
que consta no Termo de Referência/EDITAL. Srs licitantes para efeito de julgamento das
propostas deste pregão, os produtos deverão ser ofertados conforme: condições,
quantidades, especificações e exigências contidas no Edital.

GUILHERME FOSSI NASCIMENTO
Pregoeiro

(SIASGnet - 21/10/2021) 153050-15225-2021NE800001

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Processo nº. 23068.000312/2017-91. Apostilamento nº 01/2021 ao Contrato de Cessão
Onerosa nº412/2018, celebrado com MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO. Objeto: REAJUSTE do valor do Contrato de Cessão firmado entre as partes em
23/10/2018, nos termos previstos em sua Cláusula nona. Data da assinatura: 27/09/2021.
O valor mensal do contrato de cessão, após o primeiro acréscimo, passa a ser de R$
34.039,98. Os efeitos financeiros decorrentes do acréscimo vigoram a partir de
01/11/2019.

DIRETORIA DE PROJETOS INSTITUCIONAIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1014/2021

Processo nº. 23068.059862/2019-88. Partícipes: Universidade Federal do Espírito
Santo/UFES (CNPJ: 32.479.123/0001-43) e Fundação Espírito-Santense de Te c n o l o g i a / F ES T
(CNPJ: 02.980.103/0001-90). Objeto: Apoio na realização do projeto de extensão e pesquisa
denominado "Monitoramento de Harpia harpyja na Reserva Natural Vale e Reserva
Biológica de Sooretama". Ato de Dispensa n°: 1015/2021. Valor: R$0,00 (não oneroso).
Vigência: até 01/03/2025, a contar da data de sua assinatura. Data da assinatura:
18/10/2021.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 1015/2021

Processo nº. 23068.059862/2019-88. Contratante: Universidade Federal do Espírito
Santo/UFES (CNPJ: 32.479.123/0001-43). Contratada: Fundação Espírito-Santense de
Tecnologia/FEST (CNPJ: 02.980.103/0001-90). Objeto: Apoio ao projeto de extensão e
pesquisa denominado "Monitoramento de Harpia harpyja na Reserva Natural Vale e
Reserva Biológica de Sooretama". Valor: R$0,00 (não oneroso). Declaração de Dispensa e
Ratificação em 20/10/2021.

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL Nº 171, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Espírito Santo, usando de suas atribuições, torna público que será realizado Processo Seletivo Simplificado para
contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO para esta Instituição Federal de Ensino, de acordo com a Lei nº 8.745/93 e suas alterações, a Resolução nº 41/2011-CEPE/UFES, a Instrução
Normativa Conjunta nº 01/2020-PROGEP-STI/UFES e de acordo com as normas e condições contidas neste edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1. O Processo Seletivo será regido por este Edital, publicado no Diário Oficial da União e divulgado no sítio eletrônico da PROGEP: http://www.progep.ufes.br/processos-

seletivos/professor-substituto e no sítio eletrônico do Departamento Interessado, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento.
1.2. As vagas serão ofertadas conforme a seguir:

. CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL

. Vagas Regime
trabalho

Área/Subárea ou Disciplinas Titulação Exigida

. 01 40h Saúde Coletiva Graduação em Medicina (CNPq 4.01.00.00-6) ou Enfermagem (CNPq 4.04.00.00-0) ou Odontologia
(CNPq 4.02.00.00-0) ou Psicologia (CNPq 7.07.00.00-1) e Pós-graduação em nível de Doutorado em
Saúde Coletiva (CNPq 4.06.00.00-9) ou Saúde Pública (CNPq 4.06.02.00-1) ou Medicina Preventiva
(CNPq 4.06.03.00-8) ou Epidemiologia (CNPq 4.06.01.00-5).

. As inscrições e comunicações com os candidatos serão realizadas pelo e-mail: departamento.medicinasocial@institucional.ufes.br

1.3. Poderá haver contratação de professor substituto no âmbito da Universidade Federal do Espírito Santo, mediante contrato de trabalho de caráter temporário, exclusivamente
para ministrar aulas em curso de graduação, à vista do plano de trabalho do departamento solicitante da contratação.

1.4. A remuneração de professor substituto será fixada com base no valor do vencimento estabelecido para o nível 1 da classe A de professor da carreira do magistério federal,
conforme a seguir:

. Titulação exigida Remuneração (40h)

. Doutorado R$ 5.831,21

. Mestrado R$ 4.304,92

1.5. Atendendo aos requisitos legais, além da remuneração acima, o servidor terá direito: a) Auxílio Alimentação; b) Auxílio Transporte (Decreto nº 2.880/1998).
1.6. O período de inscrição será de: 0h do dia 03/11 às 23h59 do dia 09/11/2021 (Horário de Brasília).
1.6.1. Caso não haja inscritos no período regular, será reaberto o prazo de inscrições de 0h do dia 10/11 até as 23h59 do dia 16/11/2021 (Horário de Brasília), exigindo a mesma

graduação e mestrado acadêmico ou profissional na mesma área exigida para o doutorado.
1.7. O contrato será por um período letivo (em alguns casos poderá haver contratação por menor período), podendo haver prorrogações sucessivas, desde que não se exceda

o tempo total de 2 (dois) anos de contratação.
1.8. As demais condições e exigências deste edital estarão disponíveis, em seu inteiro teor, no site http://www.progep.ufes.br.

JOSIANA BINDA

EDITAL Nº 167, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Espírito Santo, usando de suas atribuições, torna público que será realizado Processo Seletivo Simplificado
para contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO para esta Instituição Federal de Ensino, de acordo com a Lei nº 8.745/93 e suas alterações, a Resolução nº 41/2011-CEPE/UFES, a
Instrução Normativa Conjunta nº 01/2020-PROGEP-STI/UFES e de acordo com as normas e condições contidas neste edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1. O Processo Seletivo será regido por este Edital, publicado no Diário Oficial da União e divulgado no sítio eletrônico da PROGEP: http://www.progep.ufes.br/processos-

seletivos/professor-substituto e no sítio eletrônico do Departamento Interessado, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento.
1.2. As vagas serão ofertadas conforme a seguir:

. CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS

. Vagas Regime
trabalho

Área/Subárea ou Disciplinas Titulação Exigida

. 01 40h Química Graduação em Química (Licenciatura ou Bacharelado), ou Farmácia, ou Engenharia Química, ou
Bioquímica, e Mestrado em Ciências, ou Química, ou Química Orgânica.

. As inscrições e comunicações com os candidatos serão realizadas pelo e-mail: departamento.cienciasnaturais.saomateus@ufes.br

1.3. Poderá haver contratação de professor substituto no âmbito da Universidade Federal do Espírito Santo, mediante contrato de trabalho de caráter temporário,
exclusivamente para ministrar aulas em curso de graduação, à vista do plano de trabalho do departamento solicitante da contratação.

1.4. A remuneração de professor substituto será fixada com base no valor do vencimento estabelecido para o nível 1 da classe A de professor da carreira do magistério
federal, conforme a seguir:

. Titulação exigida Remuneração (40h)

. Mestrado R$ 4.304,92

1.5. Atendendo aos requisitos legais, além da remuneração acima, o servidor terá direito: a) Auxílio Alimentação; b) Auxílio Transporte (Decreto nº 2.880/1998).
1.6. O período de inscrição será de: 0h do dia 03/11 às 23h59 do dia 09/11/2021 (Horário de Brasília).
1.7. O contrato será por um período letivo (em alguns casos poderá haver contratação por menor período), podendo haver prorrogações sucessivas, desde que não se

exceda o tempo total de 2 (dois) anos de contratação.
1.8. As demais condições e exigências deste edital estarão disponíveis, em seu inteiro teor, no site http://www.progep.ufes.br.

JOSIANA BINDA
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