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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATOS DE CONTRATOS

Nº 020/2019 - CONTRATANTE: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados.
CONTRATADA: ADRIANA ARAUJO DE ALMEIDA APOLONIO: Art. 1º e inciso IV do art. 2º da
Lei nº 8.745/93 e Processo nº 23005.006022/2019-57. OBJETO: Contratação como
professora substituta. VALOR: R$ 5.786,68 (Cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e
sessenta e oito centavos) mensais, reajustáveis de acordo com as majorações incidentes
sobre o vencimento de um Professor de Magistério Superior, Professor Adjunto, Classe A,
Nível I, em regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. VIGÊNCIA: 23/05/2019 a
26/04/2020.

Nº 021/2019 - CONTRATANTE: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados.
CONTRATADA: KAROLINE OMIZOLO DE SOUZA: Art. 1º e inciso IV do art. 2º da Lei nº
8.745/93 e Processo nº 23005.006021/2019-11. OBJETO: Contratação como professora
substituta. VALOR: R$ 3.576,28 (três mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e oito
centavos) mensais, reajustáveis de acordo com as majorações incidentes sobre o
vencimento de um Professor de Magistério Superior, Professor Auxiliar com Especialização,
Classe A, Nível I, em regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. VIGÊNCIA:
24/05/2019 a 20/07/2019.

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS. CNPJ: 07.775.847/0001-97.
Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095 de 25 de outubro de 2018, esta
Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 70 diplomas no período de
25/04/2019 a 21/05/2019, nos seguintes livros e sequências numéricas: Livro 1-REVAL -
registros nº 10, Livro 2-DOUT. - registros nº 220, Livro 9-MEST - registros nº 1603 a 1611,
Livro 21-GRAD - registros nº 4121 e 4187, Livro 24-GRAD - registros nº 4761, Livro 40-
GRAD - registros nº 7987 a 8000, Livro 41-GRAD - registros nº 8001 a 8040.
A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias, no endereço:
<https://www.ufgd.edu.br/coordenadoria/caac/diplomas-registrados>. Dourados/MS,
28/05/2019.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2019 - UASG 154041

Nº Processo: 23115014753201929. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para a cessão de uso de área física, a título oneroso, localizada na
Avenida dos Portugueses, 1966 - Bacanga, São Luís - MA, conforme demostrado na planta
baixa em anexo ao edital, destinada à exploração e operação comercial de serviços de
restaurante, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/05/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às
17h00. Endereço: Av. Dos Portugueses, S/n - Campus do Bacanga (relat.siafi), - São Luis/MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019 - UASG 154041

Nº Processo: 23115012690201976. Objeto: Para eventual aquisição de material de consumo
para as residências Estudantis (GÁS) para o campus Dom Delgado e Centro desta Universidade
Federal do Maranhão. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/05/2019 das 08h00 às 12h00 e das
14h00 às 17h59. Endereço: Av. Dos Portugueses, S/n - Campus do Bacanga (relat.siafi), - São
Luis/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154041-5-00021-2019. Entrega das
Propostas: a partir de 29/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 11/06/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

JOSE CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/05/2019) 154041-15258-2019NE800148

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2019 - UASG 154041

Nº Processo: 23115004582201920. Objeto: Aquisição de material laboratorial para a ufma.
Total de Itens Licitados: 228. Edital: 29/05/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.
Endereço: Av. Dos Portugueses, S/n - Campus do Bacanga (relat.siafi), - São Luis/MA ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154041-5-00022-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 29/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
12/06/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

RICHARD NIXON DO NASCIMENTO OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/05/2019) 154041-15258-2019NE800148

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO

CPSPS N.º172/2019 PROCESSO N.º 23115.014132/2019-45. LOCATÁRIO: Universidade
Federal do Maranhão. LOCADOR: AUDIVAN RIBEIRO GARCÊS JÚNIOR. Objetivo: Ministrar
aulas como Professor Substituto. VALOR MENSAL: Equivalente a Professor ASSISTENTE-
A(MESTRADO). PRAZO DE VIGÊNCIA: vigerá a partir do início de suas atividades, este
limitado ao prazo de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período, não
podendo exceder a 24 (vinte e quatro) meses no seu total. DATA DA ASSINATURA: 27 de
maio de 2019.

ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154041-5-00020-2019. Entrega das
Propostas: a partir de 29/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 11/06/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

JOSE CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR
Pregoeiro

(SIASGnet - 27/05/2019) 154041-15258-2019NE800148

EDITAL Nº 1, DE 28 DE MAIO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO PARA PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO

A PRÓ-REITORA DE RECURSOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
e alterações, do Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, e alterações, da Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, e alterações, e do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, e
alterações, torna pública a realização de concurso público para provimento de cargos técnico-administrativos em educação para o quadro de pessoal permanente desta Universidade,
mediante as condições estabelecidas neste edital.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O Concurso Público será regido por este Edital, organizado e coordenado pela Comissão de Concurso para Pessoal Técnico-Administrativo, instituída pela Portaria Nº 4/2019

- PRH, de 27/05/2019, e executado pelo Núcleo de Eventos e Concursos (NEC) da Universidade Federal do Maranhão.
2. - DOS CARGOS
2.1- CARGOS DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO "E"

. Cargo/Área Requisitos

. Administrador Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em
Administração, emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC;

Registro regular no Conselho competente.
. Ec o n o m i s t a Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Ciências Econômicas,

emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC;
Registro regular no Conselho competente.

. Farmacêutico Bioquímico Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em
Farmácia, com habilitação em Bioquímica, emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
M EC ;

Registro regular no Conselho competente.
2.2 - A descrição sumária das atividades relativas a cada cargo consta do Anexo I deste Edital.
2.3 - Para todos os cargos, os candidatos aprovados e classificados no limite das vagas ofertadas serão nomeados no nível inicial de classificação e capacitação do seu

cargo.
2.4 - A lotação dos candidatos nomeados dar-se-á em um dos Câmpus desta Universidade, situados no Estado do Maranhão, a critério da Instituição, a saber: São Luís, Imperatriz,

Chapadinha, Codó, Bacabal, Pinheiro, Grajaú, São Bernardo e Balsas.
2.5 - A ordem de classificação final no concurso será rigorosamente obedecida para efeitos de escolha de lotação para todos os candidatos.
2.6 - O vencimento básico inicial dos cargos será de R$ 4.180,66, podendo ser acrescidos de vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação.
2.7 - A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais para todos os cargos.
2.8 - A jornada de trabalho poderá ocorrer durante o turno diurno e/ou noturno, ou em regime de plantão, de acordo com as especificações do cargo e as necessidades da

Instituição.
2.9 - O candidato nomeado só poderá ser removido para outra localidade através de processo seletivo de remoção, exceto no interesse da Instituição ou quando a lei assim

permitir.
3 - DAS VAGAS

. Cargo/área Total Ampla

Concorrência

Candidatos com defi-
ciência

Cotas(Leinº

12.990/2014)
.

Administrador 1 1 * **
.

Ec o n o m i s t a 1 1 * **
.

Farmacêutico Bioquímico 1 1 * **
(*) Não há reserva de vagas para candidato com deficiência para provimento imediato em razão do quantitativo de vaga oferecido.
(**) Não há reserva de vagas para cotistas para provimento imediato em razão do quantitativo de vaga oferecido.
4 - DAS VAGAS DESTINADAS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1 - Das vagas destinadas a cada cargo/área e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% serão providas na forma do § 2º do artigo 5º da

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações.
4.2 - Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 4.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente,

desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas por cargo/área, nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/1990.
4.3 - Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos/áreas com número de vagas igual ou superior a cinco.
4.4 - O candidato declarado com deficiência concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos.
4.5 - Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas

pelo Decreto nº 5.296/2004, no § 1º do artigo 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), e as contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377
do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes", observados os dispositivos da
Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto nº 6.949/2009.

4.6 - Para concorrer às vagas reservadas as pessoas com deficiência o candidato deverá, no ato da inscrição, declarar a deficiência de que é portador.
4.7 - O candidato que se declarar pessoa com deficiência deverá entregar ao Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT/UFMA, laudo médico atestando

a especificidade, grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao Código da Classificação Internacional de Doenças - CID, dentro do período de inscrição.
4.8 - O candidato pessoa com deficiência que não declarar junto ao NEC esta condição durante o período de inscrição não será considerado pessoa com deficiência.
4.9 - O candidato que se declarar pessoa com deficiência junto ao NEC, se classificado no concurso, figurará em lista especial e também na listagem de classificação geral dos

candidatos ao cargo de sua opção e, posteriormente, se convocado, deverá submeter-se à perícia médica promovida por Junta Médica designada pela Universidade Federal do Maranhão
para essa finalidade, sendo seu resultado considerado como decisão terminativa sobre a sua qualificação como pessoa com deficiência ou não, bem como para aferição do grau de
deficiência, tudo com a finalidade de comprovar se a deficiência da qual o candidato se diz portador realmente o habilita a concorrer às vagas reservadas para candidatos pessoas com
deficiência.
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4.10 - O candidato convocado deverá comparecer à perícia médica munido de
laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, acompanhado do
exame complementar específico, com expressa referência ao Código da Classificação
Internacional de Doenças (CID), bem como a provável causa da deficiência.

4.11 - A não-observância do disposto no subitem 4.7 ou a reprovação na
perícia médica, prevista no subitem 4.9, acarretará a perda do direito à vaga reservada ao
candidato considerado pessoa com deficiência, sendo oportunizado o direito de defesa ao
candidato, que poderá interpor recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, a partir do dia
subsequente ao da divulgação do resultado da perícia médica.

5 - DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS
5.1 - Das vagas destinadas a cada cargo/área e das que vierem a ser criadas

durante o prazo de validade do concurso, 20% serão providas na forma da Lei nº 12.990,
de 9 de junho de 2014.

5.2 - Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste edital
resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro
subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número
inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2º do
artigo 1º da Lei nº 12.990/2014.

5.3 - Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos que sejam
declarados pretos ou pardos nos cargos/áreas com número de vagas igual ou superior a
três.

5.4 - Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da
inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a
autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

5.5 - A autodeclaração terá validade somente para este concurso público.
5.6 - As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira

responsabilidade do candidato, devendo este responder por qualquer falsidade.
5.7 - Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas

reservadas a pessoas com deficiência, se atenderem a essa condição, e às vagas destinadas
à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

5.8 - Os candidatos negros convocados dentro do número de vagas oferecido
à ampla concorrência não preencherão vagas reservadas que venham a surgir.

5.9 - Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada,
a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado.

5.10 - Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número
suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão
revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos
aprovados, observada a ordem de classificação no concurso.

5.11 - Antes da homologação do resultado final do concurso, o Núcleo de
Eventos e Concursos (NEC) designará uma comissão de heteroidentificação para a
avaliação das autodeclarações, constituída por 5 (cinco) membros, distribuídos por gênero,
cor e, preferencialmente, naturalidade, conforme Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de
2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas/ MPDG.

5.12 - O candidato que se autodeclarar preto ou pardo no ato da inscrição, se
classificado no concurso figurará em lista especial e também na listagem de classificação
geral dos candidatos ao cargo de sua opção e, posteriormente, se convocado, deverá
submeter-se a entrevista realizada pela comissão que trata o subitem 5.11, com a
finalidade específica e exclusiva de se avaliar o fenótipo dos candidatos dentro dos
critérios estabelecidos pelo IBGE (conforme o Art. 2º, § 1º, da Portaria Normativa nº 4, de
6 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas/ MPDG), sendo seu resultado
considerado como decisão terminativa sobre a sua qualificação como preto ou pardo e sua
habilitação a concorrer às vagas reservadas à população negra.

5.13 - O candidato não se enquadrará na condição de negro nos seguintes
casos, conforme Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão
de Pessoas/ MPDG:

a) deixar de comparecer à entrevista, quando convocado;
b) recusar a realização da filmagem do procedimento de heteroidentificação;
b) a comissão concluir que deixou de ser atendido o quesito de cor ou raça por

parte do candidato.
5.14 - O candidato que se enquadre no disposto do subitem 5.13 perderá o

direito à vaga reservada ao candidato negro, sendo oportunizado o direito de defesa, para
interposição de recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da
divulgação do resultado da avaliação.

5.15 - Os candidatos que não se enquadrarem nas condições de negro serão
eliminados do concurso público, ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação
na ampla concorrência e independentemente de alegação de boa-fé.

5.16 - O não enquadramento do candidato na condição de pessoa negra não se
configura em ato discriminatório de qualquer natureza, representando, tão somente, que
o candidato não atendeu aos quesitos de cor ou raça utilizados pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

5.17 - A avaliação da comissão especial quanto ao enquadramento, ou não, do
candidato na condição de pessoa negra, terá validade apenas para este concurso.

6 - DA INSCRIÇÃO
6.1 - Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico

www.concursos.ufma.br, solicitada no período entre 10 horas do dia 3 de junho de 2019
e 23 horas e 59 minutos do dia 19 de junho de 2019, observado o horário local.

6.2 - O valor da taxa de inscrição é R$ 100,00 (cem reais).
6.3 - Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e

certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
7 - DAS PROVAS
7.1 - O Concurso constará de provas objetivas, eliminatórias e classificatórias,

que serão realizadas na data provável de 28 de julho de 2019, no horário das 9 horas às
13 horas, exclusivamente na Cidade de São Luís / MA.

8 - DO PRAZO DE VALIDADE
8.1 - O prazo de validade do Concurso será de 2 (dois) anos, contados a partir

da publicação da homologação dos resultados, no Diário Oficial da União, podendo ser
prorrogado por igual período, a critério da Universidade Federal do Maranhão.

9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1- O candidato poderá obter informações referentes ao Concurso Público,

bem como o Edital na íntegra, nos seguintes locais:
a) Núcleo de Eventos e Concursos (NEC) - Campus Universitário do Bacanga,

São Luís/MA;
b) Página da UFMA na Internet, no endereço eletrônico:

http://www.ufma.br.

MARIA ELISA CANTANHEDE LAGO BRAGA BORGES

EDITAL Nº 2, DE 28 DE MAIO DE 2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE

TRADUTORES INTÉRPRETES DE LIBRAS

A PRÓ-REITORA DE RECURSOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Art. 2º, VI, alíneas "i"
da Lei nº. 8.745 de 09 de dezembro de 1993, bem como da Lei 10.436, de 24 de abril de
2002, do Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, da Lei nº 13.146, de 06 de julho
de 2015, Portaria Interministerial MP DG-MEC nº 1.034, de 30 de agosto de 2017,
publicada no DOU de 31 de agosto de 2017, torna pública a abertura das inscrições para
Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de Profissionais Técnicos
Especializados em Linguagem de Sinais, de nível superior, objetivando atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante as condições
estabelecidas neste edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo Simplificado é regido por este edital, promovido pela

Pró-Reitoria de Recursos Humanos da Universidade Federal do Maranhão - UFMA,
organizado e coordenado pela Comissão designada através da Portaria PRH nº 3/2019, de

27/05/2019, e executado pelo Núcleo de Eventos e Concursos (NEC) da UFMA, visando à
contratação por tempo determinado de profissionais, pessoas físicas, para prestação de
serviços de Profissionais Técnicos Especializados em Linguagem de Sinais, nos moldes do
artigo 2º, inciso VI, alíneas "i", da Lei nº 8.745/93, com o objetivo de atender alunos com
surdez que se comunicam através da língua brasileira de sinais.

2. DAS VAGAS, CARGOS E REMUNERAÇÃO
2.1. O presente edital prevê contratação temporária e imediata de 01 (uma)

vaga para Tradutor/Intérprete de LIBRAS, podendo ocupar os turnos de trabalho nos
períodos manhã, tarde ou noite, inclusive dos sábados, de acordo com as necessidades da
Instituição, sendo que essas vagas serão preenchidas segundo a ordem decrescente de
pontuação no resultado final do certame.

2.2. O regime de trabalho dos profissionais contratados por meio deste edital
será de 40 horas semanais, cujo vencimento básico mensal é de R$ 4.180,66 (quatro mil
e cento e oitenta reais e sessenta e seis centavos), podendo ainda ser acrescido de
auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais), auxílio-
transporte e auxílio pré-escolar, caso aplicável.

2.3. A duração do contrato será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado uma
única vez por igual período no interesse da administração.

3. DAS VAGAS DESTINADAS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1. Em atenção ao Principio da Razoabilidade, do total de vagas destinadas ao

cargo, 5% serão providos na forma do parágrafo 2° do artigo 5° da Lei n° 8.112/90 e do
Decreto n° 3.298/99, e suas alterações posteriores.

3.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 4.1 deste edital
resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro
subsequente.

3.3. Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com
deficiência nos cargos/áreas com número de vagas igual ou superior a cinco.

3.4. O candidato declarado com deficiência concorrerá em igualdade de
condições com os demais candidatos.

3.5. Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadra nas
categorias previstas no artigo 4º do Decreto n.º 3.298/99, e suas alterações
posteriores.

3.6. Em razão da necessidade de tradução da língua falada para LIBRAS, não
poderão ser contratadas pessoas com deficiência relativa a problemas de audição
(surdez).

3.7. Para concorrer às vagas reservadas as pessoas com deficiência o candidato
deverá, no ato da inscrição, declarar a deficiência de que é portador.

3.8. O candidato que se declarar pessoa com deficiência deverá entregar ao
Núcleo de Eventos e Concursos - NEC, laudo médico atestando a especificidade, grau ou
nível de deficiência, com expressa referência ao Código da Classificação Internacional de
Doenças - CID, dentro do período de inscrição.

3.9. O candidato que se declarar pessoa com deficiência junto ao NEC, se
classificado no processo seletivo, figurará em lista especial e também na listagem de
classificação geral dos candidatos ao cargo de sua opção e, posteriormente, se convocado,
deverá submeter-se à perícia médica promovida por Junta Médica designada pela
Universidade Federal do Maranhão para essa finalidade, sendo seu resultado considerado
como decisão terminativa sobre a sua qualificação como portador de deficiência ou não,
bem como para aferição do grau de deficiência, tudo com a finalidade de comprovar se
a deficiência da qual o candidato se diz portador realmente o habilita a concorrer às vagas
reservadas para candidatos portadores de deficiência.

3.10. O candidato convocado deverá comparecer à perícia médica munido de
laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, acompanhado do
exame complementar específico, com expressa referência ao Código da Classificação
Internacional de Doenças (CID), bem como a provável causa da deficiência.

3.11. A não-observância do disposto no subitem 4.8 ou a reprovação na perícia
médica, prevista no subitem 4.9, acarretará a perda do direito à vaga reservada ao
candidato portador de deficiência, sendo oportunizado o direito de defesa ao candidato,
que poderá interpor recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente
ao da divulgação do resultado da perícia médica.

3.12. As vagas reservadas aos portadores de deficiência que não forem
providas por falta de candidatos portadores de deficiência, por reprovação no processo
seletivo ou na perícia médica, serão revertidas para ampla concorrência, observada a
ordem geral de classificação para o cargo respectivo.

4. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS
4.1. Das vagas destinadas a cada cargo/área e das que vierem a ser criadas

durante o prazo de validade do concurso, 20% serão providas na forma da Lei nº 12.990,
de 9 de junho de 2014.

4.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste edital
resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro
subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número
inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2º do
artigo 1º da Lei nº 12.990/2014.

4.3. Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos que sejam
declarados pretos ou pardos nos cargos/áreas com número de vagas igual ou superior a
três.

4.4. Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da
inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a
autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

4.5. A autodeclaração terá validade somente para este concurso público.
4.6. As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira

responsabilidade do candidato, devendo este responder por qualquer falsidade.
4.7. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas

a pessoas com deficiência, se atenderem a essa condição, e às vagas destinadas à ampla
concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

4.8. Os candidatos negros convocados dentro do número de vagas oferecido à
ampla concorrência não preencherão vagas reservadas que venham a surgir.

4.9. Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada,
a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado.

4.10. Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número
suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão
revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos
aprovados, observada a ordem de classificação no concurso.

4.11. Antes da homologação do resultado final do concurso, o Núcleo de
Eventos e Concursos (NEC) designará uma comissão de heteroidentificação para a
avaliação das autodeclarações, constituída por 5 (cinco) membros, distribuídos por gênero,
cor e, preferencialmente, naturalidade, conforme Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de
2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas/ MPDG.

4.12. O candidato que se autodeclarar preto ou pardo no ato da inscrição, se
classificado no concurso figurará em lista especial e também na listagem de classificação
geral dos candidatos ao cargo de sua opção e, posteriormente, se convocado, deverá
submeter-se a entrevista realizada pela comissão que trata o subitem 5.11, com a
finalidade específica e exclusiva de se avaliar o fenótipo dos candidatos dentro dos
critérios estabelecidos pelo IBGE (conforme o Art. 2º, § 1º, da Portaria Normativa nº 4, de
6 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas/ MPDG), sendo seu resultado
considerado como decisão terminativa sobre a sua qualificação como preto ou pardo e
sua habilitação a concorrer às vagas reservadas à população negra.

4.13. O candidato não se enquadrará na condição de negro nos seguintes
casos, conforme Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão
de Pessoas/ MPDG:

a) Deixar de comparecer à entrevista, quando convocado;
b) Recusar a realização da filmagem do procedimento de

heteroidentificação;
c) A comissão concluir que deixou de ser atendido o quesito de cor ou raça

por parte do candidato.
4.14. Ocandidato que se enquadre no disposto do subitem 5.13 perderá o

direito à vaga reservada ao candidato negro, sendo oportunizado o direito de defesa, para
interposição de recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da
divulgação do resultado da avaliação.


