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“Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fi scalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) 
dias da comunicação escrita do contratado;

b) defi nitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;”

Art. 4º Estão disponibilizados, no sítio https://gestao.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo de Execução de 
Serviços; Instruções para localização da Portaria no BUFRJ.

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

PORTARIA Nº 5916, DE 27 DE AGOSTO DE 2020

Designa servidores para fi scalização de contrato.
O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 

pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 
da Portaria nº 4.925, de 12 de Junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24, 
de 15 de Junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar o servidor ODENEL VASCONCELLOS DA SILVA, 
matrícula SIAPE nº 0359504, para exercer a função de Fiscal do Contrato 
nº 25/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa COOPARIOCA COOPE-
RATIVA DE TRABALHO CARIOCA DE TAXI LTDA., e como substituto 
eventual o servidor ALEX PEDRO CAMUZZI, matrícula SIAPE nº 1254757.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada na DIVISÃO DA FROTA 
OFICIAL - DFO.

Art. 3º Os atos da Comissão de Fiscalização estão amparados no Artigo 67 
da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos, que dispõe sobre a designação de representantes da Administração 
especialmente designados para a execução do objeto do contrato, senão vejamos:

“Art. 67º : 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 https://gestao.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo de Execução de 
Serviços; Instruções para localização da Portaria no BUFRJ.

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

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

TEMPO DE SERVIÇO INSS, DE 28/08/2020

Nº 5954 - ANTONIO CARLOS SANTANA, SIAPE 0366229, VIGILANTE, 
lotado na PREFEITURA UNIVERSITÁRIA. Fica retificada a averbação 
de tempo de serviço do INSS, publicada no BUFRJ 17 de 26/04/2012. 
Onde se lê “no período liquido de 1790 dias, perfazendo um total de 04 anos 
e 11 meses” leia-se “SATA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE 
AEREO S/A, de 24/05/78 a 18/01/83, ou seja, 04 anos, 07 meses e 25 dias. 
Perfazendo um total de 1695 dias (04 anos, 07 meses e 25 dias).” Ficando ratifi cados 
os demais termos. Processo 23079.056003/2011-80

CENTRO DE CIÊNCIAS
 MATEMÁTICAS E DA NATUREZA

INSTITUTO DE FÍSICA

PORTARIA Nº 5873, DE 25 DE AGOSTO DE 2020.

A Diretora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
no uso de suas atribuições regimentais, 

Resolve designar os Professores listados abaixo para comporem a 
Comissão de Avaliação Docente para Promoção do Prof. FELIPE SIQUEIRA 
DE SOUZA DA ROSA Composta pelos seguintes membros:

Membros Titulares:
•  Dr. Luis Ghivelder, professor Titular IF/UFRJ 
•  Dra. Maria Luiza Rocco Duarte, professora Titular IQ/UFRJ
•  Dr. Sergio Alvaro Camargo Junior, da COPPE/UFRJ

 Membros Suplentes:
•  Professor João Ramos Torres de Mello Neto, do Instituto de Física
•  Professor Flavio Dickstein, do Instituto de Matemática.

PORTARIA Nº 5984, DE 31 DE AGOSTO DE 2020.

A Diretora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
no uso de suas atribuições regimentais, 

Resolve designar a Professora GINETTE JALBERT DE CASTRO FARIA, 
Matrícula SIAPE Nº 1124169, para exercer a função de Chefe na Diretoria de 
Relações Internacionais do Instituto de Física.

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

RESUMO DO EDITAL Nº 315, DE 26 DE AGOSTO DE 2020.

Seleção aos Cursos de Mestrado e Doutorado - Turma de 2021.

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografi a do Instituto 
de Geociências 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 02 a 15 de outubro de 2020, as 
inscrições para a seleção aos cursos de Mestrado e Doutorado no Programa de 
Pós-Graduação em Geografi a, turma 2021, que será conduzida pela Comissão de 
Seleção conforme as normas descritas no edital.
Inscrições: de 02 a 15 de outubro de 2020.
Edital disponível na íntegra no Boletim da UFRJ e nos endereços eletrônicos:
www.ufrj.br, www.pr2.ufrj.br e no www.geografi a.ufrj.br/category/posgraduacao-
noticias/processo-seletivo/
Coordenador do PPGG-UFRJ: Rafael Winter Ribeiro

EDITAL Nº 315 DE 26 DE AGOSTO DE 2020.

2020/2021
PROCESSO SELETIVO DO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
Cursos:

MESTRADO e DOUTORADO
(Nível de Excelência – Conceito 7 da CAPES)

Áreas de Concentração:
A) Organização e Gestão do Território
B) Planejamento e Gestão Ambiental

Ingresso: 2021
INFORMAÇÕES:
Programa de Pós-Graduação em Geografi a Instituto de Geociências/CCMN
Ilha do Fundão - Cidade Universitária 
Email do processo de seleção: ppggprocessoseletivo@igeo.ufrj.br 
 Página do processo seletivo: 
http://www.geografi a.ufrj.br/category/posgraduacao-noticias/processo-seletivo/

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geografi a da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (Rafael Winter Ribeiro e William Ribeiro da Silva), no 
uso de suas atribuições, torna público o Processo Seletivo, de inscrições gratuitas, 
dos cursos de Mestrado e Doutorado, no período de 02/10 a 15/10/2020.

O processo seletivo seguirá o calendário previsto neste Edital, aprovado pela 
Comissão de Pós-Graduação em Geografi a em 26/08/2020.

O processo seletivo oferecerá vagas que serão preenchidas por ordem 
de classificação, seguindo os critérios de mérito acadêmico previstas neste 
edital e em consonância com a política de cotas raciais aprovada em instância 
deliberativa do Programa, no dia 14/05/2018. Desta forma, fi ca estabelecido que os 
cursos de Mestrado e Doutorado contarão, cada um, com 20% das vagas destinadas 
às (aos) candidatas (os) optantes/autodeclaradas(os) pretas(os) ou pardas(os) 
(anexo II). As vagas destinadas às cotas raciais serão divididas igualmente para 
cada área de concentração.

É estabelecido como canal de comunicação sobre todos os eventos referentes 
a este edital o endereço eletrônico do Programa de Pós-Graduação em Geografi a 
(http://www.geografi a.ufrj.br/category/posgraduacao-noticias/processo-seletivo/)

Será observado o horário ofi cial de Brasília/DF.

Talita
Realce


