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§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.

PORTARIA Nº 8125, DE 19 DE NOVEMBRO 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(a) servidor(a) DENISE PORTO DE ALMEIDA, matrícula 
SIAPE nº 0362511, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 41/2020, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa PERSONAL SERVICE RECURSOS 
HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, e como substituto
eventual o(a) servidor(a) SILMARA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, 
matrícula SIAPE nº 3063217. 

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) IG.
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. 67.º: 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.

PORTARIA Nº 8126, DE 19 DE NOVEMBRO 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(a) servidor(a) MARCELO RAMOS, matrícula SIAPE 
nº 01154399, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 41/2020, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS 
E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, e como substituto eventual o(a) 
servidor(a) ELAINE BARROS DE SOUZA, matrícula SIAPE nº 1929832.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) INDC.
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. 67.º: 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.

PORTARIA Nº 8127, DE 19 DE NOVEMBRO 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(a) servidor(a) VERA LUCIA TELES JERÔNIMO DOS 
SANTOS, matrícula SIAPE nº 0364157, para exercer a função de Fiscal do 
Contrato nº 41/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa PERSONAL SERVICE 
RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, e como 
substituto eventual o(a) servidor(a) LETICIA FAUSTINO COSTA, matrícula 
SIAPE nº 245849.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) IPPMG.
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. 67.º: 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.

PORTARIA Nº 8128, DE 19 DE NOVEMBRO 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(a) servidor(a) CARLOS EDUARDO BEZERRA 
ALMEIDA SIMÕES, matrícula SIAPE nº 1497479, para exercer a função de 
Fiscal do Contrato nº 40/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa PERSONAL 
SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL 
LTDA, e como substituto eventual o(a) servidor(a) LEANDRO COSTA LIMA 
MENEZES, matrícula SIAPE nº 3040624. 

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) HUCFF.
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. 67.º: 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.

PORTARIA Nº 8129, DE 19 DE NOVEMBRO 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(a) servidor(a) VERA LUCIA TELES JERÔNIMO 
DOS SANTOS, matrícula SIAPE nº 0364157, para exercer a função de Fiscal 
do Contrato nº 40/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa PERSONAL 
SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, 
e como substituto eventual o(a) servidor(a) LETICIA FAUSTINO COSTA, 
matrícula SIAPE nº 245849.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) IPPMG. 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:
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“Art. 67.º: 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.

PORTARIA Nº 8160, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020

Cria a Comissão de Planejamento da Contratação para eventual 
aquisição de Licenças SQL Server 2019 Standard para 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ.
O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições, 

CONSIDERANDO o disposto no inciso IV do art. 2º, e inciso III do §2º do art. 
10, da IN SGD/ME nº 01/2019, resolve:

Art. 1º Designar os servidores ALFREDO ROBERTO SOUZA TEIXEIRA, 
SIAPE: 0364786, HÉRCULES SANT´ANA DA SILVA JOSÉ, SIAPE: 1824218 e 
MARCELO DA SILVA GONÇALVES, SIAPE: 0366158, para, sob a presidência 
do primeiro, comporem a Comissão de Planejamento da Contratação. 

Art. 2º O prazo de duração desta Comissão será de 30 (trinta) dias a partir da 
publicação desta Portaria. Parágrafo Único. O prazo poderá ser prorrogado por 
igual período, mediante justifi cativa da Comissão de Planejamento e autorização 
da autoridade competente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ESCRITÓRIO TÉCNICO 
DA UNIVERSIDADE

PORTARIA Nº 8117, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020

O Diretor do Escritório Técnico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
no uso de suas atribuições de sua competência,

Resolve designar, sob a presidência do primeiro, os servidores ARI ANTONIO 
MUNIZ SOARES JUNIOR, Assistente em Administração, matrícula nº 
3010042; GUSTAVO DE CARVALHO PINHEIRO DAS NEVES, Assistente em 
Administração, matrícula nº 3133907 e MARCELO ALEXANDRE DA COSTA 
CRUZ Assistente em Administração, matrícula nº 2310069, para constituírem 
Comissão de Inventário de Bens Móveis do exercício de 2020 desta unidade.

CENTRO DE CIÊNCIAS 
MATEMÁTICAS E DA NATUREZA

INSTITUTO DE QUÍMICA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE QUÍMICA 
MODALIDADE MESTRADO PROFISSIONAL

RESUMO DO EDITAL Nº 460, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020

Seleção ao Curso de Mestrado Profi ssional - Turma de 2021

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Química (PEQui) 
do Instituto de Química 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 04 de Janeiro de 2021 
a 19 de Fevereiro de 2021, as inscrições para a seleção ao curso de Mestrado 
Profi ssional em Ensino de Química do PEQui, turma de 2021, que será conduzida 
pela Comissão de Seleção conforme as normas neste edital.
Diretor do Instituto de Química: Prof. Claudio José de Araujo Mota
Coordenador do PEQui: Prof. Guilherme Cordeiro da Graça de Oliveira

EDITAL DE SELEÇÃO AO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL
Nº 460, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020

Turma de 2021

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Química (PEQui) 
do Instituto de Química 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 04 de Janeiro de 2021 a 
19 de Fevereiro de 2021, as inscrições para a seleção ao curso de Mestrado 
Profi ssional em Ensino de Química, turma de 2021, que será conduzida pela 
Comissão de Seleção, apresentada no Anexo VI, conforme as normas que se seguem.

DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão realizadas através do e-mail inscricaopequi@gmail.com. 
1.1. A homologação das inscrições ocorrerá na data de 22 de Fevereiro de 2021 e 
o resultado será disponibilizado no site do PEQui, < https://pequiufrj.wordpress.
com/>, na aba “seleção 2021”. 
1.2. Não será cobrada taxa de inscrição para participação dos candidatos no 
processo seletivo.
2. Os candidatos deverão encaminhar os seguintes documentos (em formato PDF) 
anexados ao e-mail. 

(a) Cópia do Diploma de Graduação em Licenciatura em Química ou Regência 
de turma comprovada na disciplina de Química. Diploma reconhecido 
de Instituição de Ensino Superior (IES) credenciada pelo Ministério da 
Educação (MEC) ou revalidado na forma da lei. Poderá ser aceito um termo 
de compromisso de conclusão de curso, estando à matrícula condicionada 
à apresentação da certidão de colação de grau no curso de graduação.

(b) Cópia do documento de identidade e CPF. No caso de candidato 
estrangeiro, cópia do passaporte. 

(c) Uma foto 3x4 recente.
(d) Cópia do Certifi cado de Reservista.
(e) Cópia do Título de Eleitor.
(f) Formulário de inscrição, disponível no site do PEQui, < https://pequiufrj.

wordpress.com/>, na aba “seleção 2021”, devidamente preenchido, no qual 
o candidato indicará, se for o caso, se tem alguma necessidade especial.

(g) Currículo Lattes atualizado. 
(h) Pré-projeto com no máximo 2 (duas) páginas, espaço 1,5 e margens 

2,5, fonte Times New Roman 12, elaborado de acordo com o Anexo II 
e no qual o candidato indique em ordem de preferência o interesse em 
2 (duas) das linhas de pesquisa do Programa PEQui, conforme indicadas 
no Anexo I do presente Edital.

(i) Vídeo de, no máximo, 3 (três) minutos, gravado em celular na horizontal, 
onde o candidato se apresentará, falando seu nome, escola onde atua, 
experiência profi ssional e falará também do porquê pretende cursar o 
Mestrado Profi ssional em Ensino de Química.

2.1. Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta. 
3. A inscrição de candidatos estrangeiros, não lusófonos, fi cará condicionada 
à comprovação de profi ciência em língua portuguesa atestada por instituição 
reconhecida pela representação do governo brasileiro no exterior ou por 
instituições de ensino credenciadas pelo MEC.
DAS VAGAS
4. O número total de vagas oferecidas pelo PEQui para o ano de 2021 no nível 
de Mestrado Profi ssional é de 18 (dezoito), para as 3 (três) linhas de pesquisa, 
6 (seis) vagas para cada linha conforme o Anexo V, reservando-se o direito de 
não as preencher integralmente caso não haja candidatos aprovados no 
processo de seleção.
DA SELEÇÃO 
5. Das etapas da seleção
5.1. As datas das etapas do processo seletivo estão previstas no Anexo III e o 
processo seletivo será realizado em três etapas, a saber:
1ª etapa: Apresentação de Seminário sobre um artigo na área de educação 
previamente defi nido.
2ª etapa: Entrevista do candidato baseada na análise prévia do Pré-projeto, Vídeo 
de Apresentação e do Currículo Lattes.
3ª etapa: Em decorrência da Pandemia de COVID-19, o Exame escrito de 
proficiência em Inglês técnico, etapa não eliminatória desta seleção, será 
realizado presencialmente em data a ser marcada quando as autoridades 
superiores da UFRJ defi nirem que se tem condições sanitárias para o retorno às 
atividades presenciais.
6. Dos critérios de seleção
6.1. Apresentação de Seminário.
6.1.1. Com caráter eliminatório, os candidatos terão que apresentar individual-
mente um Seminário on-line através de um link para a sala de conferência 
previamente divulgado ao candidato por e-mail. 
6.1.2. Os candidatos terão acesso on-line a 4 (quatro) artigos científicos a 
partir da divulgação do Edital do Processo de Seleção ao PEQui - Turma 2021, 
no site do PEQui, 
<https://pequiufrj.wordpress.com/>, na aba “seleção 2021”. Os artigos versarão 
sobre temas ligados ao Ensino de Química. Um desses artigos será sorteado 
com 24 h de antecedência e deverá ser apresentado oralmente no Seminário.
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