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CRONOGRAMA PREVISTO

. Item Ev e n t o Data
Prevista (*)

. 1. Publicação do Edital de Abertura 07/03/2022

. 2. Data-limite para impugnação ao teor do Edital de Abertura 09/03/2022

. 3. Resultado das solicitações de impugnações ao Edital de Abertura 10/03/2022

. 4. Início do período de inscrições 10/03/2022

. 5. Abertura do período para solicitação de isenção da taxa de inscrição 10/03/2022

. 6. Abertura do período para solicitação de condições especiais para realização das provas 10/03/2022

. 7. Término do período para solicitação de isenção da taxa de inscrição 16/03/2022

. 8. Resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição 23/03/2022

. 9. Data-limite para recursos contra o resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição 24/03/2022

. 10. Divulgação dos pareceres relativos aos recursos contra o resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição 25/03/2022

. 11. Término do período para solicitação de condições especiais para realização das provas 31/03/2022

. 12. Término do período de inscrições 31/03/2022

. 13. Data-limite para pagamento da taxa de inscrição 01/04/2022

. 14. Resultado das solicitações de condições especiais para realização das provas 04/04/2022

. 15. Data-limite para recursos contra o resultado das solicitações de condições especiais para realização das provas 05/04/2022

. 16. Divulgação dos pareceres relativos aos recursos contra o resultado das solicitações de condições especiais para realização das provas 06/04/2022

. 17. Divulgação das inscrições homologadas 06/04/2022

. 18. Data-limite para recursos contra o resultado da fase de homologação das inscrições 07/04/2022

. 19. Divulgação dos pareceres relativos aos recursos contra inscrições não-homologadas 08/04/2022

. 20. Divulgação da lista definitiva de candidatos inscritos 08/04/2022

. 21. Divulgação dos procedimentos de biossegurança e comportamento sanitário a serem seguidos pelos candidatos no dia do exame 04/05/2022

. 22. Liberação do cartão definitivo de inscrição (contendo local e sala de realização do exame pelo candidato) 04/05/2022

. 23. Dia do Exame (Provas objetiva e discursiva) 08/05/2022

. 24. Divulgação do caderno da Prova Objetiva e gabarito preliminar 09/05/2022

. 25. Data-limite para recursos contra questões da Prova Objetiva e gabarito preliminar 10/05/2022

. 26. Divulgação dos pareceres relativos aos recursos contra questões da Prova Objetiva 13/05/2022

. 27. Divulgação do gabarito definitivo da Prova Objetiva 13/05/2022

. 28. Convocação para o desempate de notas relativas ao resultado da Prova Objetiva 16/05/2022

. 29. Data-limite para entrega de documentação requerida para o desempate na Prova Objetiva 17/05/2022

. 30. Divulgação das notas apuradas na Prova Objetiva 18/05/2022

. 31. Data-limite para recursos contra a apuração de notas da Prova Objetiva 19/05/2022

. 32. Divulgação dos pareceres relativos aos recursos contra a apuração de notas da Prova Objetiva 20/05/2022

. 33. Divulgação do resultado definitivo da Prova Objetiva 20/05/2022

. 34. Divulgação do resultado preliminar da Prova Discursiva 30/05/2022

. 35. Data-limite para recursos contra o resultado preliminar da Prova Discursiva 01/06/2022

. 36. Divulgação dos pareceres relativos aos recursos contra o resultado preliminar da Prova Discursiva 03/06/2022

. 37. Divulgação do resultado definitivo da Prova Discursiva 03/06/2022

. 38. Convocação para o desempate de notas relativas ao Painel de Notas (Prova Objetiva + Prova Discursiva) 03/06/2022

. 39. Data-limite para entrega de documentação requerida para o desempate Painel de Notas (Prova Objetiva + Prova Discursiva) 06/06/2022

. 40. Divulgação do Painel de Notas (Prova Objetiva + Prova Discursiva) 07/06/2022

. 41. Data-limite para recursos contra o Painel de Notas (Prova Objetiva + Prova Discursiva) 08/06/2022

. 42. Divulgação dos pareceres relativos aos recursos contra o Painel de Notas (Prova Objetiva + Prova Discursiva) 09/06/2022

. 43. Convocação de candidatos para avaliação biopsicossocial (PcD) e heteroidentificação (negros) 09/06/2022

. 44. Data de início do período de avaliações biopsicossociais para candidatos PcD e de heteroidentificações para candidatos negros 13/06/2022

. 45. Data de término do período de avaliações biopsicossociais para candidatos PcD e de heteroidentificações para candidatos negros 15/06/2021

. 46. Divulgação do resultado provisório da avaliação biopsicossocial (candidato PcD) e da heteroidentificação (candidato negro) 17/06/2022

. 47. Data-limite para recursos contra o resultado provisório da avaliação biopsicossocial (candidato PcD) e da heteroidentificação (candidato
negro)

20/06/2022

. 48. Data da reavaliação presencial (se necessária) de candidato inscrito como PcD ou negro 21/06/2022

. 49. Divulgação dos pareceres relativos aos recursos contra o resultado provisório da avaliação biopsicossocial (candidato PcD) e da
heteroidentificação (candidato negro)

22/06/2022

. 50. Divulgação do resultado definitivo da avaliação biopsicossocial (candidato PcD) e da heteroidentificação (candidato negro) 22/06/2022

. 51. Divulgação do Resultado Final do concurso 22/06/2022

. 52. Data-limite para recursos contra o Resultado Final do concurso 23/06/2022

. 53. Divulgação dos pareceres relativos aos recursos contra o Resultado Final do concurso 24/06/2022

. 54. Divulgação do Resultado Final do concurso (após recursos) 24/06/2022

* As datas e períodos estabelecidos neste anexo (CRONOGRAMA) são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência do CEFET-MG. Caso haja alteração,

ela será previamente comunicada por meio de Edital (ou informativo) na página oficial do concurso na Internet.

PROF. DR. FLÁVIO ANTÔNIO DOS SANTOS

Diretor-Geral

PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUSA

Presidente da Comissão de Organização de Concursos

EDITAL Nº 45, DE 7 DE MARÇO DE 2022
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 34/2022

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO
DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO - ANO 2022

O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
(CEFET-MG), Prof. Dr. Flávio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, com base na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei
8.112/90 e suas alterações, na Lei 12.772/2012 e suas alterações, nos termos do
Decreto 9.739/2019 e suas alterações, do Decreto 8.260/2014, e na Resolução CD-
057/2017, resolve RETIFICAR, em parte, o Edital nº 24/2022, de 19 de fevereiro de
2022, publicado no Diário Oficial da União, Seção 03, de 23 de fevereiro de 2022,
páginas 45 a 55, para provimento efetivo de vaga da CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO
ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO, no nível 1 da Classe D I, lotada neste
Centro Federal e destinada ao DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS do
CAMPUS BELO HORIZONTE - NOVA GAMELEIRA, nos termos seguintes termos:

1. RETIFICAR o item 3.2:
ONDE SE LÊ: O candidato aprovado será nomeado e empossado em

observância ao que determina a Lei 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico
dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais, e ingressarão no padrão inicial da carreira (D I), conforme Plano de Carreira
definido pela Lei 12.772/2012, observado o disposto no art. 10 da referida Lei.

LEIA-SE: O candidato aprovado será nomeado e empossado em observância
ao que determina a Lei 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, e ingressarão
sempre no Nível 1 da Classe D I, conforme Plano de Carreira definido art. 10, pela Lei
12.772/2012.

2. RETIFICAR o item 4.5:
ONDE SE LÊ: Na eventual existência de futuras vagas durante o prazo de

validade do concurso, os classificados em CADASTRO DE EXCEDENTES (CEX) poderão ser
convocados para tomar posse e entrar em exercício em qualquer uma das unidades da
Instituição.

LEIA-SE: Na eventual existência de futuras vagas durante o prazo de
validade do concurso, os classificados em CADASTRO DE EXCEDENTES (CEX) poderão ser
convocados para provável nomeação, mediante assinatura do termo de "Opção de
Nomeação". Caso tenha mais de um Edital para a mesma área, em campus distintos,
e sendo a convocação do candidato para a localidade diversa das abrangidas pelos
Editais, será obrigatoriamente verificado a nota final mais alta entre os classificados em
CADASTRO DE EXCEDENTES, observado o Quadro II, do item 4.2.

3. RETIFICAR o item 7.10:
ONDE SE LÊ: As vagas definidas no item 7.1 deste Edital que não forem

providas por falta de candidatos com deficiência aprovados serão preenchidas pelos
demais candidatos, observada a ordem geral de classificação por cargo.
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LEIA-SE: As vagas definidas no item 7.1 deste Edital que não forem providas
por falta de candidatos com deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais
candidatos, observada a ordem de classificação da área.

4. RETIFICAR o item 12.16.7:
ONDE SE LÊ: Dentre outras, NÃO são passíveis de alteração, após o período

de inscrições, as escolhas feitas pelo candidato quanto ao cargo, campus, e modalidade
de concorrência (AC ou vagas reservadas), bem como o CPF cadastrado na solicitação
de inscrição.

LEIA-SE: Dentre outras, NÃO são passíveis de alteração, após o período de
inscrições, as escolhas feitas pelo candidato quanto a área, campus, e modalidade de
concorrência (AC ou vagas reservadas), bem como o CPF cadastrado na solicitação de
inscrição.

5. RETIFICAR o item 17.7:
ONDE SE LÊ: Os candidatos não classificados no número máximo de

aprovados de que trata o item 18.6 deste Edital e o Anexo II do Decreto 9.739/2019,
ainda que tenham atingido nota mínima para aprovação, estarão automaticamente
reprovados no concurso público.

LEIA-SE: Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados
de que trata o item 17.6 deste Edital e o Anexo II do Decreto 9.739/2019, ainda que
tenham atingido nota mínima para aprovação, estarão automaticamente reprovados no
concurso público.

6. RETIFICAR o item 18.1.2:
ONDE SE LÊ: O candidato aprovado convocado, eventualmente, para ocupar

vaga em localidade (campus) diversa da original em que concorreu e que manifestar
desinteresse pela vaga não será excluído do concurso, mantendo-se na mesma posição
da lista de classificação local regional), mas mudando para a posição de final de fila
na lista geral do concurso no CEFET-MG como um todo, quando couber ao seu
cargo.

LEIA-SE: O candidato aprovado e convocado, eventualmente, para ocupar
vaga em localidade (campus) diversa da original em que concorreu e que manifestar
desinteresse pela vaga não será excluído do concurso, mantendo-se na mesma posição
da lista de classificação local (campus).

7. RETIFICAR o item 18.40:
ONDE SE LÊ: Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora

do Concurso, formada por servidores do CEFET-MG, instituída pela Portaria DIR-40/22
GDG, de 17 de janeiro de 2022.

LEIA-SE: Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do
Concurso, formada por servidores do CEFET-MG, instituída pela Portaria DIR-48/22
GDG, de 24 de janeiro de 2022.

8. SUPRIMIR os itens 18.1 e 18.1.1.
9. Os demais itens e disposições EDITAL Nº 34, DE 02 DE MARÇO DE 2022

permanecem inalterados.
10. Determinar a Publicação deste Edital, na íntegra, no Diário Oficial da

União e na Página Oficial do Concurso.

FLÁVIO ANTÔNIO DOS SANTOS
Diretor-Geral

PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUSA
Presidente da Comissão de Organização de Concursos

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00002/2022 publicado no D.O de 2022-01-31, Seção
3. Onde se lê: Vigência: 26/01/2022 a 01/06/2022. . Leia-se: Vigência: 07/03/2022 a
13/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/03/2022).

COLÉGIO PEDRO II
CAMPUS ENGENHO NOVO II

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2022 - UASG 155636

Nº Processo: 23780000372201910 . Objeto: Pagamento da guia para Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA/RJ, conforme processo 23780.000372/2019-10. Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa:
Inviabilidade de competição, conforme art. 3º da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA
Declaração de Inexigibilidade em 04/03/2022. LEONARDO BRAGA DE CASTRO. Diretor
Administrativo - Ct2. Ratificação em 04/03/2022. JESEN BAPTISTA DOS SANTOS JUNIOR.
Diretor Geral - Ct2. Valor Global: R$ 88,78. CNPJ CONTRATADA : 34.260.596/0001-80
CONSELHOREGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO.

(SIDEC - 07/03/2022) 155636-15202-2022NE999999

CAMPUS REALENGO I
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2022 - UASG 155626 - CAMPUS REALENGO I

Nº Processo: 23784.000057/2022-58.
Pregão Nº 25/2021. Contratante: COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I.
Contratado: 01.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA. Objeto: O
objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de continuados
de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento
de peças, materiais de consumo e insumos e mão de obra, bem como para a realização de
serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados
pelo campus realengo i e centro de referência em educação infantil de realengo - creir, que
serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 10/03/2022 a 10/03/2023. Valor
Total: R$ 62.193,58. Data de Assinatura: 07/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/03/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2022 - UASG 155626 - CAMPUS REALENGO I

Nº Processo: 23784.000056/2022-11.
Pregão Nº 2/2021. Contratante: COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I.
Contratado: 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI. Objeto: O
objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de apoio
administrativo, através de postos de porteiro para o centro de referência em educação
infantil de realengo - creir, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação
exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo
do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 01/03/2022 a 01/03/2023. Valor
Total: R$ 75.484,56. Data de Assinatura: 01/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/03/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2022 - UASG 155626 - CAMPUS REALENGO I

Nº Processo: 23784.000057/2022-58.
Pregão Nº 25/2021. Contratante: COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I.
Contratado: 01.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA. Objeto: O
objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de continuados
de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento
de peças, materiais de consumo e insumos e mão de obra, bem como para a realização de
serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados
pelo campus realengo i e centro de referência em educação infantil de realengo - creir, que
serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 10/03/2022 a 10/03/2023. Valor
Total: R$ 62.193,58. Data de Assinatura: 07/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/03/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2022 - UASG 155626 - CAMPUS REALENGO I

Nº Processo: 23784.000222/2021-91.
Pregão Nº 27/2021. Contratante: COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I.
Contratado: 09.423.108/0001-61 - KIOTO AMBIENTAL LTDA. Objeto: Coleta de lixo no capus
realengo i.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 01/02/2022 a 01/02/2023. Valor
Total: R$ 43.704,72. Data de Assinatura: 31/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 04/03/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2022 - UASG 155626 - CAMPUS REALENGO I

Nº Processo: 23784.000060/2022-71.
Pregão Nº 27/2021. Contratante: COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I.
Contratado: 09.423.108/0001-61 - KIOTO AMBIENTAL LTDA. Objeto: Objeto do presente
instrumento é a contratação de empresa especializada para serviços de coleta, transportes
e destinação final de resíduos sólidos urbanos, industrial e especial, com disponibilização
de containers/caçambas/contentores por regime de comodato para o centro de referência
em educação infantil de realengo - creir, , que serão prestados nas condições estabelecidas
no termo de referência, anexo do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 07/03/2022 a 07/03/2023. Valor
Total: R$ 14.400,72. Data de Assinatura: 07/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/03/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2022 - UASG 155626 - CAMPUS REALENGO I

Nº Processo: 23784.000057/2022-58.
Pregão Nº 25/2021. Contratante: COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I.
Contratado: 01.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA. Objeto: O
objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de continuados
de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento
de peças, materiais de consumo e insumos e mão de obra, bem como para a realização de
serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados
pelo campus realengo i e centro de referência em educação infantil de realengo - creir,
com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão
prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 10/03/2022 a 10/03/2023. Valor
Total: R$ 1.082.919,38. Data de Assinatura: 07/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/03/2022).

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 3/2022

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
23034023851202091. , publicada no D.O.U de 15/02/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa especializada para a prestação de seguro predial contra riscos
derivados de incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos,
vendaval, furacão, tornado e granizo, responsabilidade civil operações, furto qualificado e
roubo de bens, quebra de vidros, alagamento, inundações, derramamento acidental de
sprinklers. Novo Edital: 08/03/2022 das 08h00 às 12h00 e de14h00 às 17h30. Endereço:
Setor Bancário Sul Quadra 2 Edifício Fnde BRASILIA - DFEntrega das Propostas: a partir de
08/03/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
18/03/2022, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO
Pregoeiro

(SIDEC - 07/03/2022) 153173-15253-2022NE800001

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
AC R E

EDITAL Nº 8/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO
CAMPUS SENA MADUREIRA
convocação de candidato - EDITAL Nº 6/2021 DIRGE-CSM/IFAC

A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre -
IFAC, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 12 da Lei nº 11.892,

de 29 de dezembro de 2008, nomeada pelo Decreto Presidencial de 28 de setembro
de 2020, publicado no DOU, nº 187, seção 2, página 1, de 29 de setembro de 2020,
e considerando o processo 23844.001946/2021-08 resolve:

Art. 1º CONVOCAR candidato para no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar
da data da publicação desta convocação, comparecer à Coordenação de Gestão de
Pessoas - COGEP do Campus Sena Madureira, localizado na Rua Francisca Sousa da
Silva, 318, bairro Getúlio Nunes Sampaio, Sena Madureira-AC, CEP: 69.940-000, ou na
Coordenação de Cadastro e Movimentação - COCMV da Diretoria Sistêmica de Gestão
de Pessoas do IFAC, situada na Rua Coronel Alexandrino, nº. 301, Bosque, Rio Branco-
AC, para desfecho da contratação, conforme relacionado a seguir:

. Área Carga
Horária

Candidato Classificação Unidade

. Geografia 20 horas Cleber Assis dos
Santos

3º Campus Sena
Madureira

ROSANA DOS SANTOS CAVALCANTE


