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ANEXO III AO EDITAL Nº 1/2021

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)

REQUISITOS ESPECÍFICOS E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

. CARGO R EQ U I S I T O S AT R I B U I ÇÕ ES

. Administrador
Curso de Graduação em Administração,
reconhecido pelo MEC, e registro no

respectivo Conselho profissional.

Planejar e organizar os serviços técnico-administrativos, e a utilização de recursos humanos, materiais e financeiros.
Propor princípios e normas, colaborar na produtividade, eficiência e eficácia dos serviços da unidade.

. Analista de Tecnologia
da Informação

Curso de Graduação na área de
Tecnologia da Informação, reconhecido
pelo MEC, e registro no respectivo

Conselho profissional.

Desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensionando requisitos e funcionalidades do sistema, especificando
sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas e codificando aplicativos.
Administrar ambientes informatizados. Prestar treinamento e suporte técnico ao usuário. Elaborar documentação
técnica. Estabelecer padrões, coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados. Pesquisar

tecnologias em informática. Assessorar atividades de ensino, pesquisa e extensão.
. Arquivista Curso de Graduação em Arquivologia,

reconhecido pelo MEC, e registro na
Delegacia Regional do Trabalho.

Planejar, organizar e dirigir os serviços de arquivo e acompanhar o processo documental e informativo.

. 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,

reconhecido pelo MEC.
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 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.

. Assistente em
Administração

Ensino Médio completo ou
profissionalizante, concluído em
instituição credenciada pelo Ministério da

Ed u c a ç ã o .

Planejar, orientar e executar atividades pertinentes à Administração em seus vários segmentos, dando suporte
administrativo e técnico à chefia da unidade e promovendo contato com os diversos setores da entidade e

terceiros.

. Técnico de Laboratório
/Área

Ensino Médio Profissionalizante na área
ou Ensino Médio completo + curso
Técnico na área, concluído em 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 de Tecnologia
da Informação

Ensino Médio Profissionalizante na área
ou Ensino Médio completo + curso
Técnico na área com ênfase em sistemas
computacionais, concluído em instituição

credenciada pelo MEC.

Operar computadores, elaborar, testar implantar e documentar programas sob orientação do analista, executar
atividades técnicas especializadas de manutenção e de rede de computadores.

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 153045 - UFC

Número do Contrato: 43/2017.
Nº Processo: 23067.016310/2017-23.
Pregão. Nº 49/2016. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA. Contratado:
04.228.626/0001-00 - ISM GOMES DE MATTOS EIRELI. Objeto: A vigência do contrato
original fica prorrogada por 6 (seis) meses (cf. Ofício 58/2021/cru/prae/reitoria (2180213)
e ofício 1885/2021/dgcac_cac/cconv_proplad/proplad/reitoria), passando a ter vigência de
12 de novembro de 2021 a 12 de maio de 2022 ou até o término do processo licitatório
nº 23067.039881/2021-12). Processo sei 36183/2021-65.. Vigência: 12/11/2021 a
12/05/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 8.944.138,63. Data de Assinatura:
14/10/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 14/10/2021).

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00003/2021
Publicado no D.O de 2021-06-29, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R$

773.993,66. Leia-se: Valor Total: R$ 480.000,05.

(COMPRASNET 4.0 - 15/10/2021).

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Processo 44296/2021-34 - 1° Termo de Apostilamento de reajuste ao Contrato nº 30/2019,
celebrado entre esta Universidade e a Empresa Iracema Empreendimentos Turísticos Ltda,
cnpj nº 01.435.103/0001-47. O percentual do reajuste sobre o valor global atualizado do
contrato é de 37,039140%. Dessa forma, o valor do reajuste proposto é de R$ 177.682,48
(cento e setenta e sete mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
Assim, o valor global do contrato passará a ser de R$ 657.682,48 (seiscentos e cinquenta
e sete mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Reajuste calculado
com base no igpm acumulado de junho/2020 a maio/2021. Assim, os efeitos financeiros do
reajuste retroagem à data base de 15 de junho de 2021..

(COMPRASNET 4.0 - 15/10/2021).'

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021 - UASG 153045

Nº Processo: 017187/2021-44. Objeto: A aquisição de materiais permanentes
para uso/apoio nas atividades internas do Almoxarifado e Patrimônio, visando o
atendimento de demandas dos diferentes setores administrativos e acadêmicos da UFC
na capital e nos campi do interior do Estado do Ceará, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens
Licitados: 5. Edital: 19/10/2021 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/153045-5-00038-2021. Entrega das Propostas: a
partir de 19/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
29/10/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALMIR BITTENCOURT DA SILVA
Pro Reitor de Planejamento e Administração

(SIASGnet - 15/10/2021) 153045-15224-2021NE800003

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
R E T I F I C AÇ ÃO

Na Dispensa de Licitação Nº 56/2021 publicada no D.O.U de 15/10/2021, Seção
3, Pág. 82 , Onde se lê: Declaração de Dispensa em 14/10/2021. VANDRE DE CASTRO
TOFFOLI. Diretor da Dpi. Ratificação de Dispensa em 14/10/2021. TERESA CRISTINA JANES
CARNEIRO. Pró-reitora de Administração. Contratada: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE
DETECNOLOGIA - FEST. Valor: R$ 72.000,00. Leia-se: Declaração de Dispensa em
15/10/2021.VANDRE DE CASTRO TOFFOLI. Diretor de Projetos Institucionais. Ratificação de
Dispensa em 15/10/2021. TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO. Pró-reitora de
Administração. Contratada: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST. Valor:
R$ 140.006,00.

(SIDEC - 15/10/2021) 153046-15225-2021NE800001

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 153050 - CASES/UFES

Número do Contrato: 1/2019.
Nº Processo: 23068.005512/2019-00.
Pregão. Nº 2008/2019. Contratante: UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO
SANTO. Contratado: 12.073.525/0001-36 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E
SERVICOS LTDA. Objeto: Prorogação da vigência contratual em 12 (doze) meses.
Vigência: 25/10/2021 a 25/10/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 174.906,48.
Data de Assinatura: 17/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 17/09/2021).

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021 - UASG 153045


