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CAMPUS PASSOS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2015 UASG 154810

Nº Processo: 23501.000570/2015-49. Objeto: Concessão onerosa de
espaço público de uso de imóvel com área aproximada de 18 m²,
destinado a exploração de atividade de reprografia/papelaria no Câm-
pus Passos, de acordo com o Edital e anexos. As condições estão
definidas no edital e anexos, Edital disponível em: www.ifsulde-
minas.edu.br ou no endereço: Av. Vicente Simões, nº 1.111 - Nova
Pouso Alegre, Pouso Alegre/MG ou R. Mario Ribola, 409 - Bairro
Penha II, CEP 37.903-368, PassosMG. Entrega das Propostas: até às
10 horas do dia 13/05/2015 no endereço: R. Mario Ribola, 409 -
Bairro Penha II, CEP 37.903-368 PassosMG. Sessão Pública: 10 hora
do dia 13/05/2015. Demais informações encontram-se no edital e
anexos.

MARCO ANTONIO DE MELO AZEVEDO
Presidente da CEL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO TOCANTINS

EDITAL Nº 16, DE 10 DE ABRIL DE 2015
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA

PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO DE PROFESSOR DO
ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO DO IFTO.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado pelo De-
creto de 6 de maio de 2014, publicado no DOU de 7 de maio de
2014, seção 2, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna
pública a realização do Concurso Público de Provas e Títulos des-
tinado ao provimento de cargos da carreira de Professor do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico do Quadro de Pessoal Permanente do
IFTO, de acordo com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 12 de dezembro de
1990, e suas respectivas alterações, com a autorização concedida pelo
Decreto nº 7.312, de 22 de setembro de 2010, publicado no DOU de
23 de setembro de 2010, atualizado pelo Decreto nº 8.259, de 29 de
maio de 2014, publicado no Diário Oficial da União de 30 de maio de
2014, seção 1, com as normas estabelecidas pelo Decreto nº 6.944, de
21 de agosto de 2009, publicado no DOU de 24 de agosto de 2009,
e suas alterações, e pela Portaria nº 243 do Ministério da Educação
(MEC), de 3 de março de 2011, publicada no DOU de 4 de março de
2011 e demais regulamentações pertinentes, conforme segue:

1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1.O concurso público destina-se a selecionar candidatos

para provimento de cargos de Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, de que trata a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de

2012, publicada no DOU de 31 de dezembro de 2012, para atuarem
de acordo com o estabelecido na Lei nº 11.892/2008, art. 2º.

1.2.O presente concurso será regido por este edital e exe-
cutado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins - IFTO -, sob a coordenação da Comissão Organizadora do
presente concurso público, designada pela portaria nº 65/2015, al-
terada pela portaria nº121/2015, e alterada pela portaria nº
232/2015/REITORIA/IFTO, e compreenderá: Prova escrita com ques-
tões objetivas de Conhecimentos Básicos e Específicos, Prova Prática
de Desempenho Didático-Pedagógico e Prova de Títulos.

1.3.Constam deste edital os seguintes anexos:
a) ANEXO I - Quadro de Vagas (área de conhecimento,

classe/nível, número de vagas por campus, habilitação exigida e jor-
nada de trabalho).

b) ANEXO II - Conteúdo Programático por Área de Co-
nhecimento.

c) ANEXO III - Cronograma de Execução do concurso.
d) ANEXO IV - Requerimento de Atendimento Diferen-

ciado.
e) ANEXO V - Tabela de Pontos para a Prova de Títulos e

Identificação Externa.
1.4.A divulgação de todas as informações dos atos deste

concurso será por meio do site oficial do concurso no endereço
eletrônico http://seletivos.ifto.edu.br/?p=15051, sendo de inteira res-
ponsabilidade do candidato informar-se sobre quaisquer editais, re-
tificações, resultados, julgamento de recursos e outros atos ocorridos
até o resultado final do concurso.

1.5.Considerar-se-á, para efeito de caracterização de impe-
dimento aos integrantes das Bancas Examinadoras e da Comissão
Organizadora deste concurso público, o disposto na Lei Federal nº
9.784/99, art. 18, I, II e III, e art. 20.

2.DO CARGO DE PROFESSOR DA CARREIRA DO MA-
GISTERIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO.

2.1.As vagas destinadas ao provimento de cargos de Pro-
fessor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico a serem preenchidas
por área de conhecimento, lotação nos campi, habilitação exigida e
jornada de trabalho estão especificados no Anexo I deste edital.

2.2.O Regime de Trabalho será de acordo com a Lei nº
12.772/2012, art. 20 e em conformidade com o quadro de vagas.

2.3.O Regime Jurídico a que se submeterão os servidores
será o fixado pela Lei nº 8.112, de 11/12/1990 (Regime Jurídico
Único) e suas alterações.

2.4.A remuneração inicial da classe de Professor da Carreira
de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico é a constante
do quadro abaixo:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE

CAMPUS CHARQUEADAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2015 - UASG 158340

Nº Processo: 23166000008201573.
PREGÃO SISPP Nº 2/2015. Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA SUL. CNPJ Con-
tratado: 11222248000113. Contratado : COMANDER VIGILANCIA
& SEGURANCA -PRIVADA LTDA - ME. Objeto: Contratação de
Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços continuados de
Vigilância e segurança armada. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, suas
alterações e legislação correlata. Vigência: 19/04/2015 a 18/04/2016.
Valor Total: R$328.280,00. Fonte: 112000000 - 2015NE800038. Data
de Assinatura: 30/03/2015.

(SICON - 10/04/2015) 158340-26436-2015NE800001

CAMPUS PELOTAS - VISCONDE DA GRAÇA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 29/2014

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 27/03/2015 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Contratação de empresa para desinsetização e desratização. Total de
Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 13/04/2015 das 09h00 às 14h00.
Endereço: Av. Ildefonso Simões Lopes, 2791 Bairro Arco Iris PE-
LOTAS - RS. Entrega das Propostas: a partir de 13/04/2015 às 09h00
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/04/2015,
às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ALVARO LUIZ CARVALHO NEBEL
Diretor-Geral

(SIDEC - 10/04/2015) 151895-26436-2015NE000058

2.4.1.Regime de Trabalho de 20 horas: Remuneração inicial Classe D I, Nível 1:

Ti t u l a ç ã o Classe Nível VB (R$) RT (R$) Total (R$)
Graduação D I 01 R$ 2.018,77 - R$ 2.018,77
Aperfeiçoamento D I 01 R$ 2.018,77 R$ 86,16 R$ 2.104,93
Especialização D I 01 R$ 2.018,77 R$ 155,08 R$ 2.173,85
Mestrado D I 01 R$ 2.018,77 R$ 480,01 R$ 2.498,78
Doutorado D I 01 R$ 2.018,77 R$ 964,82 R$ 2.983,59

2.4.2.Regime de Trabalho de 40 horas com Dedicação Exclusiva: Remuneração inicial Classe D I, Nível 1:

Ti t u l a ç ã o Classe Nível VB (R$) RT (R$) Total (R$)
Graduação D I 01 R$ 4.014,00 - R$ 4.014,00
Aperfeiçoamento D I 01 R$ 4.014,00 R$ 352,98 R$ 4.366,98
Especialização D I 01 R$ 4.014,00 R$ 616,83 R$ 4.630,83
Mestrado D I 01 R$ 4.014,00 R$ 1.931,98 R$ 5.945,98
Doutorado D I 01 R$ 4.014,00 R$ 4.625,50 R$ 8.639,50

VB: Vencimento Básico; RT: Retribuição por Titulação.
2.5.Além da remuneração acima, o servidor poderá ter os

seguintes benefícios: Auxílio- Alimentação, Auxílio-Transporte, Au-
xílio Pré-Escolar, Saúde Suplementar e outros de acordo com a le-
gislação em vigor.

2.6.As atribuições do cargo de Professor de Educação Bá-
sica, Técnica e Tecnológica estão dispostas na Lei n° 12.772/2012 e
demais dispositivos legais.

3.DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
3.1.Qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente

este edital por meio de formulário online, disponível no endereço
eletrônico especificado no item 1.4 deste edital, entre a 8h do dia
13/4/2015 às 18h do dia 15/4/2015, conforme disposto no cronograma
do Anexo III.

3.2.O impugnante deverá, necessariamente, indicar o item
que será objeto de impugnação e sua fundamentação que serão jul-
gados pela Comissão organizadora do concurso.

3.3.Não caberá recurso administrativo contra a decisão acer-
ca da impugnação.

4.DAS INSCRIÇÕES
4.1.A inscrição do candidato no concurso implica, desde

logo, o conhecimento e aceitação tácita das condições estabelecidas
neste edital, bem como em eventuais retificações, comunicados e
instruções específicas para o cargo e a área de conhecimento, dos
quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

4.2.As inscrições para o concurso serão realizadas, exclu-
sivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico http://se-
letivos.ifto.edu.br/?p=15051, no período de 20/4/2015 a 21/5/2015.
Para efetivar sua inscrição o candidato deverá:

4.2.1.Acessar o endereço eletrônico constante no item an-
terior, escolher a Área e o Campus de Lotação, conforme o Anexo I,
ficando proibida a participação do candidato em mais de uma Área
e/ou Campus;

4.2.2.Preencher integralmente e corretamente os itens do for-
mulário eletrônico de inscrição;

4.2.3.Imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da
taxa de inscrição no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), EX-
CLUSIVAMENTE, em qualquer agência do Banco do Brasil, até a
data estabelecida no cronograma - Anexo III.

4.3.Caso o candidato realize mais de uma inscrição no con-
curso, prevalecerá a última, sendo as demais canceladas, não ha-
vendo, em hipótese alguma, a devolução da importância paga, ou
ainda a transferência de inscrição de um campus para outro ou de
uma área para outra após o término do prazo das inscrições.

4.4.O IFTO não se responsabilizará pela solicitação de ins-
crição via internet não recebida por motivo de ordem técnica de
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas
de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados.

4.5.Todos os candidatos portadores de restrições físicas e/ou
que necessitarem de atendimentos ou condições especiais para a rea-
lização das provas deverão solicitá-los formalmente no ato da ins-
crição, indicando claramente quais os recursos especiais básicos ne-
cessários e, posteriormente, até a data prevista no cronograma do
concurso, formalizar o pedido de atendimento especial, mediante ins-
truções no requerimento de que trata o Anexo IV deste edital.

4.6.A lactante que necessitar amamentar durante a realização
das provas deverá solicitar atendimento diferenciado. A lactante de-
verá levar acompanhante que ficará em sala reservada para ama-

mentação, ficando o/a acompanhante responsável pela guarda da
criança. Não haverá compensação do tempo de amamentação em
favor da candidata. Nos horários previstos para amamentação, a lac-
tante poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, acom-
panhada de uma fiscal. Na sala reservada para amamentação, ficarão
somente a lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada, no momento
da amamentação, a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas
que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata.

4.7.As condições diferenciadas solicitadas pelo candidato pa-
ra a realização das provas serão analisadas e atendidas segundo cri-
térios de viabilidade e razoabilidade, sendo comunicado o atendi-
mento ou não de sua solicitação por meio de publicação no endereço
eletrônico do concurso.

4.8.As inscrições somente serão homologadas após a com-
provação do pagamento da taxa de inscrição e serão divulgadas no
site oficial do concurso, na data estabelecida no Anexo III.

4.9.O candidato poderá interpor recurso contra a publicação
preliminar da listagem dos candidatos com inscrições homologadas,
em formulário eletrônico disponível no site oficial do concurso, con-
forme cronograma do Anexo III.

5.DA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INS-
CRIÇÃO

5.1.Faz jus à isenção da taxa de inscrição, no termos do
Decreto nº. 6.593, de 2 de outubro de 2008, o candidato que estiver
inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Fe-
deral - CadÚnico -, de que trata o Decreto n° 6.135 de 26 de junho
de 2007, e for membro de família de baixa renda, nos termos do
referido decreto.
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