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. Assistente Social Curso de Graduação em Serviço
Social, reconhecido pelo MEC, e
registro no respectivo Conselho
profissional.

Prestar serviços sociais, orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres
(normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação. Planejar, coordenar e
avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação,
trabalho, jurídica, habitação e outras). Desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros
disponíveis. Assessorar as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

. Auditor Curso de Graduação em
Economia, Direito ou Ciências
Contábeis, reconhecido pelo
MEC, e registro no respectivo
Conselho profissional.

Realizar auditagem; acompanhar as execuções orçamentárias, financeiras, patrimoniais e de pessoal. Emitir
pareceres e elaborar relatórios. Assessorar as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

. Bibliotecário / Documentalista Curso de Graduação em
Biblioteconomia, reconhecido
pelo MEC, e registro no
respectivo Conselho profissional.

Conceituar e conhecer princípios, processos e técnicas que permitem analisar e desenvolver soluções para os
problemas unitários ou sistêmicos na área de biblioteconomia, informação documental, administração e
marketing, possibilitando a formulação da política, do planejamento, implantação e controle dos serviços de
Bibliotecas, Centros de Documentação e outros órgãos assemelhados.

. Engenheiro / Civil Curso de Graduação em
Engenharia Civil, reconhecido
pelo MEC, e registro no
Conselho profissional.

Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil relativos a rodovias, portos, aeroportos, vias férreas,
sistema de água e esgoto e outros, estudando características e preparando planos, métodos de trabalho e
demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo das obras
mencionadas e assegurar os padrões técnicos exigidos.

. Fa r m a c ê u t i c o Curso de Graduação em
Farmácia, reconhecido pelo MEC,
e registro no respectivo
Conselho profissional.

Executar tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados
semelhantes e análise de toxinas, de substâncias de origem animal e vegetal, de matérias primas e produtos
acabados, para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias, a dispositivos legais e a outros
propósitos.

. Geólogo Curso de Graduação em
Geologia, reconhecido pelo MEC,
e registro no respectivo
Conselho profissional.

Realizar investigações sobre a constituição, estrutura e história da crosta terrestre, por meio de estudos e
experiências no campo das ciências geológicas, auxiliando e incrementando a exploração mineira, engenharia
civil e outras.

. Médico /Psiquiatria Curso de Graduação em
Medicina, reconhecido pelo MEC,
e Residência Médica em
Psiquiatria. Registro no
respectivo Conselho profissional.

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de tratamento,
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a especialidade.

. Nutricionista Curso de Graduação em
Nutrição, reconhecido pelo MEC,
e Registro no respectivo
Conselho profissional.

Planejar, coordenar e supervisionar serviços de nutrição, analisando carências alimentares e o conveniente
aproveitamento dos recursos dietéticos, controlando a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos
alimentos.

. Pedagogo/Área Curso de Graduação em
Pedagogia ou outras
Licenciaturas, reconhecido pelo
M EC .

Realizar pesquisas de natureza técnico-pedagógica relacionadas com legislação, organização e funcionamento de
sistemas de ensino, processos de aprendizagem, administração escolar, métodos e técnicas empregadas.

. Produtor Cultural Curso de Graduação em
Comunicação Social, reconhecido
pelo MEC.

Atividades de execução qualificada, sob supervisão superior, de trabalhos relacionados com programações
culturais e promoção de eventos.

. Técnico de Laboratório /Área Ensino Médio Profissionalizante
na área ou Ensino Médio
completo + curso Técnico na
área, emitido por instituição
credenciada pelo MEC.

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de especialidade, realizando ou orientando
coleta, análise e registros de materiais e substâncias, utilizando métodos específicos.

. Técnico em Assuntos
Ed u c a c i o n a i s

Curso de Graduação em
Pedagogia ou outras
Licenciaturas, reconhecido pelo
M EC .

Coordenar as atividades de ensino, planejamento, orientação, supervisionando e avaliando estas atividades, para
assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo educativo.

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2021 - UASG 153045 - UFC

Nº Processo: 23067.040582/2021-21.
Dispensa Nº 25/2021. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA.
Contratado: 31.302.808/0001-57 - FUNDACAO DE APOIO A CULTURA, A PESQUISA E AO
DESENVOLVI. Objeto: Obter o apoio da contratada para captar e receber diretamente, sem
ingresso na conta única do tesouro nacional da contratante, inclusive na gestão
administrativa e financeira, de recursos financeiros necessários à formação e execução, do
projeto acadêmico, na vertente de desenvolvimento institucional, sob o título: Concurso
público para suprimento de vagas para cargos técnico- administrativos da UFC .
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XIII. Vigência: 04/10/2021 a
31/08/2022. Valor Total: R$ 1.092.000,00. Data de Assinatura: 04/10/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 06/10/2021).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 - UASG 153045

Nº Processo: 030380/2021-71. Objeto: O registro de preços para a eventual aquisição de
material de consumo para o funcionamento do complexo de clínicas do Curso de
Odontologia - Campus Fortaleza, e ainda as unidades do CEDEFAM e do CPASE (DMO), para
o primeiro e segundo semestre de 2022, e primeiro semestre de 2023, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.. Total de Itens
Licitados: 44. Edital: 07/10/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Rua
Paulino Nogueira, 315, Bloco Ii, Térreo, Benfica - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/153045-5-00036-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 07/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/10/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALMIR BITTENCOURT DA SILVA
Pro Reitor de Planejamento e Administração

(SIASGnet - 06/10/2021) 153045-15224-2021NE800003

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021 - UASG 153045

Nº Processo: 020613/2021-27. Objeto: O objeto da presente licitação é a
escolha da proposta mais vantajosa para a eventual aquisição de produtos de
uso veterinário para atender ao Centro de Ciências Agrárias da UFC, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..
Total de Itens Licitados: 74. Edital: 07/10/2021 das 08h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h00. Endereço: Rua Paulino Nogueira, 315, Bloco Ii, Térreo, Benfica
- Fortaleza/CE ou https://www.gov.br/compras/edital/153045-5-00030-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 07/10/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/10/2021 às 09h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALMIR BITTENCOURT DA SILVA
Pró-reitor de Planejamento e Administração

(SIASGnet - 06/10/2021) 153045-15224-2021NE800003

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE PROJETOS INSTITUCIONAIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1015/2021

Processo nº. 23068.051484/2021-17. 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: Regulamentação da atuação da fundação na prestação
de apoio, planejamento e execução de ações que permitam a realização do projeto de
Pesquisa denominado "Cerâmicos resistentes ao desgaste para aplicação em pinos de
prensas de rolos (HPGR) empregadas na cominuição de pellet feed de minério de ferro",
doravante denominado PROJETO, no âmbito do Acordo de Parceria firmado, em
modalidade contratual tetrapartite, entre a UNIVERSIDADE, a Vale S.A, a ASS O C I AÇ ÃO
INSTITUTO TECNOLÓGICO VALE. Ato de Dispensa n°: 1014/2021. Valor: R$0,00 (não
oneroso). Vigência: 30 (trinta) meses a contar da data de sua assinatura. Data da
assinatura: 22/ 09 /2021.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
EXTRATO DE CONVÊNIO

PROCESSO: Nº 23069.003569/2021-71. INSTRUMENTO: 3º Convênio de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação - PD&I. PARTÍCIPES: Universidade Federal Fluminense - UFF,
Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF - FEC e DELL Computadores do
Brasil Ltda. OBJETO: Realização de pesquisa, desenvolvimento, aperfeiçoamento e melhoria
da qualidade de novos materiais, dispositivos, produtos, assim como a implementação de
novos sistemas ou processos, em áreas de interesse comum e ligados à área de Tecnologia
da Informação. DATA: 04 de outubro de 2021. PRAZO: O presente Convênio terá duração
de 15/09/2021 a 31/03/2022. ASSINATURAS: ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA NOBREGA,
Reitor da Universidade Federal Fluminense - UFF, ALBERTO DI SABBATO, Diretor-Presidente
da Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF - FEC e MAURÍCIO LUIS
CASSALTA DE PAULA COUTO, Diretor da DELL Computadores do Brasil Ltda.

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 150182 - PROAD/UFF

Número do Contrato: 36/2020.
Nº Processo: 23069.154415/2020-65.
Pregão. Nº 56/2020. Contratante: PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF. Contratado:
79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.. Objeto: Constitui objeto
do presente termo aditivo a prorrogação do contrato nº 36/2020 por 12 (doze) meses, de
01/10/2021 a 01/10/2022.. Vigência: 01/10/2020 a 01/10/2022. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 3.717.183,36. Data de Assinatura: 05/10/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 05/10/2021).

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 30/2021

A Pró-Reitoria de Administração da UniversidadeFederal Fluminense torna
público o resultado dojulgamento do Pregão 30/PROAD/2021, tendo sido adjudicado e
homologado os seguintes itens em relação à empresa: DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS
ODONTOLOGICOS LTDA(06.150.220/0001-88):4,6,7,13,17,19,20,21,37,44,48,49,50,51,54;
J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA(07.010.532/0001-59):
3,9,22,23,24,29,33,34,36; GENESIS COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS
EIRELI(10.802.526/0001-49):2,11,18,27,28,41,42,43,52,53,55,56,57; HEPRO COMERCIO
LTDA.(18.702.815/0001-88):15,16,25; MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
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