
14 / BOLETIM Nº 17 - 25 DE ABRIL DE 2019

Art. 2º A Presidente da Comissão, em seus impedimentos, será substituída 
pelo Membro ALEXANDRE AUGUSTO PRADO DA SILVA.

PORTARIA Nº 3351, DE 18 DE ABRIL DE 2019

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas pelo 
Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Portaria 
n°. 4.925, de 12 de junho de 2017, publicada no D.O.U. n°. 112, Seção 2, fl . 31, 
de 13 de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar os servidores VIVIANE FRANÇA DE OLIVEIRA VIDAL, 
matrícula SIAPE n.º 2959161, ANNA CAROLINA TOJAL GONÇALVES, 
matrícula SIAPE n.º 2340827 E JOSÉ CARLOS CONCEIÇÃO DE SOUZA, 
matrícula SIAPE n.º 284126 para compor a comissão de fiscalização do 
contrato n°. 16/2019, celebrado entre a UFRJ e a empresa ESPECIALY 
TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI., tendo como presidente desta comissão a servidora 
RENATA SANTOS PEREIRA MACHADO, matrícula SIAPE n.° 1578212.

Art. 2º Serão estes, fiscais da unidade ALOJAMENTO ESTUDANTIL 
e serão responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do contrato
nº 16/2019 nesta unidade.

Art. 3º À luz do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

 “art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fi scalizada por 
um representante da Administração especialmente designado (...)

 §1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

 §2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.”

Art. 4º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço;
Instruções para Localização da Portaria no BUFRJ.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CENTRO DE CIÊNCIAS 
MATEMÁTICAS E DA NATUREZA

INSTITUTO DE MATEMÁTICA

RESUMO DO EDITAL Nº 158, DE 17 DE ABRIL DE 2019

Seleção aos Cursos de Mestrado e Doutorado - Turma de 2019-2

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estatística do Instituto 
de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos termos das 
Resoluções 01/2006 e 02/2006 do CEPG/UFRJ e de acordo com o Regulamento 
do Programa, torna público que estarão abertas, de 24/04/2019 até 24/06/2019 as 
inscrições para a seleção aos cursos de Mestrado e Doutorado em Estatística, turma 
de 2019-2, que será conduzida pela Comissão de Seleção conforme as normas 
descritas no edital.
Inscrições: de 24 de abril a 24 de junho de 2019
O edital está disponível na íntegra no Boletim da UFRJ e nos endereços eletrônicos: 
www.ufrj.br, www.pr2.ufrj.br e no www.dme.ufrj.br.
Diretora do Instituto de Matemática: Wladimir Neves 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estatística da UFRJ: Carlos 
Antonio Abanto Valle

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O MESTRADO 
E DOUTORADO EM ESTATÍSTICA TURMA 2019-2

EDITAL Nº 158, DE 17 DE ABRIL DE 2019

O Coordenador do Programa de Pós-graduação em Estatística do Instituto 
de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
e em cumprimento da decisão da Coordenação do Programa, em conformidade 
com os termos do Regulamento do Programa, de acordo com as exigências das 
Resoluções CEPG/UFRJ 01/2006 e 02/2006, torna pública a abertura de inscrições 
e estabelece normas relativas ao Processo Seletivo para os Cursos de Mestrado 
e de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Estatística para entrada no 
segundo semestre letivo do ano de 2019 conforme os itens 1 a 12 do presente edital.

1. São oferecidas 10 vagas para o Mestrado e 5 vagas para o Doutorado 
em Estatística, não havendo, porém obrigatoriedade de preenchimento 
de todas as vagas.
2. O sítio oficial do Programa de Pós-Graduação em Estatística tem como 
endereço eletrônico: www.dme.ufrj.br. Todas as etapas referentes ao 
processo seletivo de candidatos à admissão para o Doutorado em Estatística, 
turma 2019-2, locais de realização das provas e entrevistas, resultados, bem como 
quaisquer outras informações serão ali divulgadas.
3. As inscrições para o processo seletivo de candidatos à admissão para o Mestrado 
e Doutorado em Estatística, turma 2019-2, estarão abertas de 24 de abril até 
24 de junho de 2019. As inscrições realizar-se-ão através do encaminhamento de 
documentos, obrigatórios e indispensáveis para homologação da candidatura, à 
Coordenação da Pós-Graduação em Estatística (ver itens 6, 7 e 8 deste edital).
4. O processo seletivo de candidatos à admissão para o Mestrado e Doutorado em 
Estatística, turma 2019-2, será conduzido por uma Comissão de avaliação composta 
por três docentes e devidamente indicada e aprovada pelo Colegiado do Programa 
de Pós-Graduação em Estatística. Esta comissão atuará como banca examinadora.
5. O processo seletivo de candidatos à admissão para o Mestrado e Doutorado 
em Estatística, turma 2019-2, será constituído de três etapas distintas, 
eliminatórias e classifi catórias, defi nidas a seguir: 
• Etapa 1- Exame da documentação e avaliação de currículo.
Esta etapa é obrigatória para todos os candidatos. Nela os candidatos podem ser 
eliminados, aprovados, ou selecionados para passar pelo exame teórico (etapa 2). 
• Etapa 2 - Exame teórico escrito.
 Esta etapa é obrigatória apenas para os candidatos selecionados na etapa 1.
Nela os candidatos deverão demonstrar aptidão em conteúdos introdutórios de 
Probabilidade (descritos no anexo I) por meio de exame escrito a ser realizado no 
dia 01 de julho de 2019 às 14hs. Com o resultado do exame os candidatos podem 
ser eliminados ou selecionados para uma entrevista. A Comissão de seleção poderá 
excetuar da prova escrita aos candidatos que considere pertinente. (etapa 3). 
• Etapa 3 – Exame Oral.
 Esta etapa é obrigatória apenas para os candidatos selecionados na etapa 2 
caso tenham dela participado. Nele os candidatos serão arguidos pela banca 
examinadora, sobre temas referentes à aptidão para desenvolvimento de estudos 
de pós-graduação. O exame será baseado na trajetória profi ssional e acadêmica 
do candidato (constantes do curriculum vitae), bem como questões teóricas 
referentes ao exame escrito (etapa 2) realizado. O exame oral será realizado em 02 
de julho de 2019. Após esta etapa os candidatos podem ser eliminados ou aprovados.
6. Os documentos aos quais se refere o item 3 são os seguintes (subitens a seguir):

a. Formulário de Inscrição disponível em arquivo editável em 
http://www.dme.ufrj.br/admissao.htm;

b. cópia do comprovante de conclusão dos cursos de graduação e mestrado 
(diploma ou certidão de conclusão, caso a expedição do diploma 
se encontre em andamento);

c. cópia do histórico escolar ofi cial dos cursos de graduação e mestrado;
d. curriculum vitae em formato livre;
e. uma foto 3x4;

7. Os documentos obrigatórios relacionados no item 6, deverão ser encami-
nhados à Coordenação da Pós-Graduação em Estatística da UFRJ, até 15 de junho 
de 2019, eletronicamente ou via postal. Em caso de encaminhamento eletrônico, 
candidatos ao mestrado devem enviar a documentação através de uma única 
mensagem eletrônica para o endereço de e-mail mscestufrj2019_2@gmail.com; 
candidatos ao doutorado devem enviar a documentação através de uma única 
mensagem eletrônica para o endereço de e-mail dscestufrj2019_2@gmail.com. 
Em caso de encaminhamento por via postal, serão desconsiderados os 
documentos cuja data de postagem seja posterior ao encerramento do prazo 
estabelecido neste item.
8. A banca examinadora homologará as inscrições dos candidatos no processo 
seletivo que procederem ao encaminhamento dos documentos relacionados no 
item 6, dentro do prazo estabelecido no item 7, atendendo corretamente a todas as 
exigências estabelecidas no presente edital. No ato da homologação das inscrições 
também se dará a etapa 1 do processo de seleção.
9. Para aqueles indicados para o exame teórico na etapa 1, a banca examinadora 
atribuíra um grau para a etapa 2 do processo seletivo, em escala de 0,0 (zero) a 
10,0 (dez). Serão considerados aprovados na etapa 2 os candidatos que obtiverem 
grau igual ou superior a 6,0 (seis).
10. Serão convocados para a etapa 3 apenas os candidatos aprovados na etapa 2 
caso tenham dela participado.
11. Após a etapa 3: 

a. A banca examinadora atribuirá a cada candidato um grau no processo 
seletivo, em escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), levando-se em consideração o 
curriculum vitae e o restante da documentação, bem como seu desempenho 
no exame escrito teórico, correspondente à etapa 2, e no exame oral, 
correspondente à etapa 3 (caso o candidato tenha participado dessas etapas).

Talita
Realce


