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13.4 O resultado final do Processo Seletivo, uma vez homologado pela Reitora, será
publicado no Diário Oficial da União, através de Edital, constituindo-se o único documento
capaz de comprovar a habilitação do candidato, contendo relação dos candidatos
aprovados.
13.5 O resultado do Processo Seletivo terá validade de 02 (dois) anos a contar da data de
publicação da homologação final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual período a critério do Instituto Federal do Sertão Pernambuco.
13.6 A convocação dos candidatos habilitados para se manifestarem, em prazo
determinado, sobre a aceitação ou não da contratação, será feita através de e-mail
cadastrado no ato da inscrição.
13.7 O candidato convocado terá 3 (três) dias úteis para manifestar-se sobre a aceitação da
contratação, e mais 3 (três) dias úteis para apresentar-se à Diretoria de Gestão de Pessoas
do IFSertãoPE, Petrolina-PE, com a documentação exigida para a sua contratação.
13.8 O candidato convocado que não apresentar a titulação mínima exigida no edital no
ato da contratação será desclassificado.
13.9 O não pronunciamento do candidato habilitado no prazo estabelecido para esse fim
facultará à Administração a convocação dos candidatos seguintes, sendo seu nome
excluído desta seleção.
13.10 O candidato habilitado poderá ser aproveitado em qualquer um dos Campi do
IFSertãoPE, dentro do prazo de validade deste Processo Seletivo, caso surjam vagas e que
seja de interesse do candidato aprovado.
13.11 No caso de existir candidato inscrito, que já tenha feito parte do corpo de servidores
(substitutos) ou que seja aluno egresso do campus para o qual está concorrendo, a banca
examinadora será formada por membros que não pertençam ao
Departamento/Coordenação/Curso de origem do referido candidato.
13.12 A Banca Examinadora não poderá ser constituída por membros que tenham
quaisquer das relações abaixo com algum candidato com inscrição validada: cônjuge,
companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro
grau; tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos candidatos ou com seus
respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau; seja ou tenha
sido sócio em atividade profissional nos últimos cinco anos; esteja litigando judicial ou
administrativamente ou com o respectivo cônjuge ou companheiro; tenha mantido
quaisquer relações de orientação ou co-orientação.
13.13 A verificação da data e horário de todas as etapas será de inteira responsabilidade
do candidato.
13.14 Para acesso a plataforma Google Meet o candidato precisará ter uma conta do
Google. Caso não possua deverá criar gratuitamente através do endereço eletrônico:
https://accounts.google.com/signup
13.15 A responsabilidade pela condução do processo seletivo competirá a Comissão Local
de cada Campus
13.16 Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão analisados
pela Comissão do Processo Seletivo e encaminhados, se necessário, à Reitoria do
I FS e r t ã o P E .
Petrolina, 02 de julho de 2021.

JEAN CARLOS COELHO DE ALENCAR
Reitor em Exercício
ANEXO I - CRONOGRAMA

. DAT A ATIVIDADE/ DIVULGAÇÃO

. 05/07/2021 Publicação do Edital

. 09/07/2021 Prazo para impugnação do Edital

. 09/07 a
18/07/2021

Inscrições.

. 09/07 a
11/07/2021

Prazo máximo para solicitar a isenção de pagamento da inscrição no
site

. 13/07/2021 Prazo para o candidato conferir no endereço eletrônico a lista de
isentos

. 14/07/2021 Interposição de recurso para isenção

. 16/07/2021 Resultado dos pedidos de recurso da isenção

. 19/07/2021 Prazo final para pagamento da taxa de inscrição.

. 21/07/2021 Prazo máximo para publicação da relação dos candidatos que
tiveram sua inscrição homologada, conforme item 9.9 do edital.

. 22/07/2021 Interposição de recurso para homologação das inscrições

. 26/07/2021 Resultado dos pedidos de recurso da homologação das inscrições

. 30/07/2021 Resultado parcial da avaliação curricular

. 31/07/2021 Interposição de recurso para avaliação curricular

. A partir de
02/08/2021

- Resultado dos pedidos de recurso da avaliação curricular.
- Divulgação do endereço eletrônico, link da sala do Google meet,

com data e horário do sorteio do ponto para prova de desempenho
didático

- Divulgação do endereço eletrônico, link da sala do Google meet,
com data e horário para prova de desempenho didático

. 04/08 e/ou
05/08/2021 e/ou

06/08/2021

Sorteio de pontos da Prova de desempenho didático com arguição

. 05/08 e/ou
06/08/2021 e/ou

07/08/2021

Prova de desempenho didático com arguição.

. A partir de
10/08/2021

Resultado preliminar

. 11/08/2021 Interposição de recurso do resultado preliminar.

. 11/08/2021 Divulgação do endereço eletrônico, link da sala do Google meet, com
o horário do procedimento de heteroidentificação.

. 13/08/2021 Procedimento de heteroidentificação para os candidatos que se
autodeclararem negros

. 16/08/2021 Divulgação do resultado da heteroidentificação dos candidatos
negros

. 17/08/2021 Interposição de recurso da heteroidentificação.

. 19/08/2021 Resultado dos pedidos de recurso

. A partir de
20/08/2021

Resultado final, após análise de recursos, publicado no D.O.U. e
publicado no sítio eletrônico do IFSertãoPE

ANEXO II - DAS ÁREAS/CAMPUS, DOS REQUISITOS, DAS VAGAS, DA CARGA HORÁRIA
Campus Petrolina/PE

. Área de
At u a ç ã o

Vagas Período/
Regime de
Trabalho

Requisito/ Exigência Previsão de
Contratação

. AC PCD NE

. Pedagogia 01 8 meses/ 40h Licenciatura em
Pedagogia

Imediata

. Biologia 02 9 meses/ 40h Licenciatura em Ciências
Biológicas

Imediata

. Química 02 01 12 meses/
40h

Licenciatura em Química Imediata

ANEXO III - REGIME DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO

. CLASSE/NÍVEL REGIME DE
T R A BA L H O

R EQ U I S I T O / E X I G Ê N C I A R E M U N E R AÇ ÃO
P R O F ES S O R

. D/101 40 HORAS G R A D U AÇ ÃO R$ 3.130,85

Obs: Para os candidatos com titulação superior à mínima exigida para ingresso
na função pretendida (vide anexo II) não será concedida Retribuição por Titulação.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUDESTE DE MINAS GERAIS

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2020 - UASG 158414 - IFSEMG - JUIZ FORA

Nº Processo: 23225.002825/2019-48.
Regime Diferenciado de Contratações Nº 3/2018. Contratante: INSTITUTO FED CIENCIA
TECNOL SUDESTE MG.
Contratado: 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES EIRELI. Objeto: Republicação do
contrato 01/2020 - empresa gs construções - adesão não-participante 19/2019 - rdc n.
03/2018 - a primeira publicação ocorreu em 11/02/2020. Objeto do contrato:
recontratação integrada de pessoa jurídica especializada na tecnologia de produção de
energia sustentável, para elaboração do projeto básico e do projeto executivo, com
fornecimento de materiais e equipamentos, construção, montagem e colocação em
operação, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias
e suficientes para a entrega final do objeto, em módulos de geradores de energia solar
fotovoltaicos em pleno funcionamento, conforme anteprojeto e demais documentos
componentes do correspondente processo, destinados a atender ao instituto federal de
educação,ciência e tecnologia do sudeste de minas gerais - campus juiz de fora..
Fundamento Legal: CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011 - Artigo: 1 - Parágrafo: 3.
Vigência: 27/01/2020 a 26/01/2021. Valor Total: R$ 809.362,40. Data de Assinatura:
22/01/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 02/07/2021).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO SUL DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 158137 - IF DO SUL DE MG

Número do Contrato: 5/2021.
Nº Processo: 23343.003400/2020-43.
Pregão. Nº 27/2020. Contratante: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG.
Contratado: 22.688.729/0001-35 - PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI. Objeto:
Concessão da repactuação de preços do contrato, devendo ser realizados os ajustes
necessários ao redimensionamento do preço da contratação, com fundamento na
Convenção Coletiva de Trabalho vigente (CCT), registrada no MTE sob o nº CCT
MG001054/2021.. Vigência: 20/02/2021 a 20/02/2022. Valor Total Atualizado do Contrato:
R$ 399.173,19. Data de Assinatura: 02/07/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 02/07/2021).

EDITAL Nº 114/2021 - GAB/IFSULDEMINAS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições torna público que estarão abertas inscrições ao
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO de Prova de Títulos destinado à contratação de
professor substituto para o Campus Poços de Caldas, nos termos da Lei 8.745/93 e suas
alterações. Área - Administração, 1 vaga, Regime de Trabalho 20 ou 40 horas. As inscrições
são gratuitas e somente serão admitidas via Internet, no endereço eletrônico do
IFSULDEMINAS: www.ifsuldeminas.edu.br/concurso, no período de 05 de julho de 2021 até
as 23h59 do dia 16 de julho de 2021. O contratado terá de ministrar aulas nos ensinos
Básico, Técnico, Tecnológico e Superior oferecidos pelo IFSULDEMINAS em disciplinas
ligadas à sua área de formação ou de acordo com a necessidade do IFSULDEMINAS. A
remuneração inicial deverá ser correspondente à titulação apresentada por ocasião da
contratação. Para carga horária de 20 horas: Especialização - 2.459,95, Mestrado -
2.795,40. Doutorado - 3.522,21. Para carga horária de 40 horas: Especialização - 3.600,48.
Mestrado - 4.304,92. Doutorado - 5.831,21. A Contratação do candidato classificado dar-se-
á de acordo com o interesse do IFSULDEMINAS, apenas pelo período necessário para suprir
as necessidades institucionais, sendo no mínimo de um mês. A duração do contrato,
incluindo suas eventuais prorrogações, será limitada a 24 meses. Edital completo disponível
em www.ifsuldeminas.edu.br/concurso.

MARCELO BREGAGNOLI

CAMPUS INCONFIDENTES
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico 6/2021; PROCESSO
23344.000435.2021-00; GERENCIADOR: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Sul de Minas Gerais - Campus Inconfidentes, UASG 158305, Código 4723, OBJETO:
Registro de preços de materiais elétricos. DATA DA ASSINATURA: 01/07/2021; VIGENCIA: 12
meses; AMPARO LEGAL: Lei 8.666/93 e Decreto 7.892/13; Informo fornecedor, CNPJ, itens
adjudicados e o valor total por item (R$): ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 07.062.925/0001-06 itens 4 (330,00), 5 (930,00), 23 (13,20),
24 (248,00); JACINTA MARIA DA SILVA ROSA - 16.843.665/0001-05 itens 3 (129,00), 6
(1.393,00), 7 (1.376,00), 8 (835,80), 9 (1.902,40), 10 (2.378,00), 11 (2.378,00), 20 (506,40);
LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 30.701.265/0001-88 item 36
(8.274,00); REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - 35.724.987/0001-71 itens 12
(1.660,00), 13 (1.660,00), 14 (1.700,00), 25 (715,00), 26 (725,00), 27 (715,00), 28 (365,00),
29 (365,00), 30 (365,00), 39 (750,00), 40 (1.250,00), 41 (1.250,00), 42 (1.250,00); LICITAR
COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS LTDA -
36.986.531/0001-42 itens 1 (1.002,96), 2 (3.008,88), 15 (3.149,15), 16 (1.889,49), 17
(1.895,46), 31 (1.339,26), 32 (1.268,00), 37 (820,85), 38 (796,00); PAULO ELETRO LTDA -
41.841.443/0001-92 itens 18 (2.200,00), 19 (1.560,00), 21 (14.000,00), 22 (20,00), 33
(62,24), 34 (90,26).

CAMPUS MACHADO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O IFSULDEMINAS - Campus Machado, neste ato representado pela Diretora-
geral substituta, Aline Manke Nachtigall, NOTIFICA a empresa PH SERVIÇOS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ nº 06.090.065/0001-51, para que efetue o pagamento de
débito, no valor de R$ 2.971,10 (dois mil, novecentos e setenta e um reais e dez
centavos), a título de ressarcimento ao erário, decorrente de decisão constante no
processo administrativo nº 23345.000816.2021-71, oriunda de condenação no processo
judicial nº 0010168-45.2014.5.03.0169, que versa sobre reclamação trabalhista proposta
por ADRIANA DE SOUZA. O pagamento deverá ser providenciado no prazo de até 30
(trinta) dias, contados desta publicação, mediante emissão de GRU pelo site:
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp?_ga=2.56006952.261
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