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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 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.

PORTARIA Nº 13640, DE 06 DE DEZEMBRO 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 nº.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:
Art. 1º Designar a servidor DOUGLAS MACHADO CÔRTES, matrícula 
SIAPE nº 02063930, para exercer a função de fiscal do contrato nº.: 27/19, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa GOLDTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
EIRELLI EPP e como substituto eventual o servidor, JOSÉ ENOK DE LIMA, 
matrícula SIAPE nº 366444.
Art. 2º O fi scal fi cará lotado no CT - DECANIA e será responsável pela fi scalização 
da execução do objeto do contrato 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.

PORTARIA Nº 13642, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019

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.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ 
nº.: 24 de 15 de junho de 2017 resolve:
Art. 1º Designar a servidor Samuel Melo Mascarenhas, matrícula SIAPE nº 
0053973, para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 32/14, celebrado entre 
a UFRJ e a EGS ELEVADORES EIRELI e como substituto eventual o servidor, 
José Carlos de Freitas Félix, matrícula SIAPE nº 1124451.
Art. 2º O fiscal ficará lotado no IFCS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E 
CIÊNCIAS SOCIAIS e será responsável pela fi scalização da execução do objeto 
do contrato 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.

PORTARIA Nº 13643, DE 06 DE DEZEMBRO 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 nº.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:
Art. 1º Designar a servidor LUCIANA BARBOSA DE CARVALHO, matrícula 
SIAPE nº 2218341, para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 47/19, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa ALE E DAN SERVIÇOS,CONSERVAÇÃO 
E LIMPEZA LTDA e como substituto eventual o servidor, VICTOR DE SOUZA 
BITTRA, matrícula SIAPE nº 2340936.
Art. 2º O fi scal fi cará lotado no MUSEU NACIONAL e será responsável pela 
fi scalização da execução do objeto do contrato 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.

PORTARIA Nº 13698, DE 09 DE DEZEMBRO 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 nº.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:
Art. 1º Designar a servidor ZENON ARAUJO GAPANOWICZ, matrícula SIAPE 
nº 1959150, para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 55/19, celebrado entre 
a UFRJ e a empresa Elevadores Elbo LTDA e como substituto eventual o servidor, 
MANOEL JOSÉ ALVES, matrícula SIAPE nº 0366773.
Art. 2º O fi scal fi cará lotado no CCMN e será responsável pela fi scalização da 
execução do objeto do contrato 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.

PORTARIA Nº 13896, DE 12 DE DEZEMBRO 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 nº.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 
de junho de 2017 resolve:
Art. 1º Designar o servidor LEONARDO DANGELO, QUÍMICO, matrícula SIAPE 
nº 2496898, para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 74/16, celebrado entre a 
UFRJ e a empresa SANIPLAN ENGENHARIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, 
e como substituto eventual a servidora, MAIARA NETO LACERDA, TÉCNICA 
DE LABORATÓRIO / AREA, matrícula SIAPE nº 1496895.
Art. 2º O fiscal e o seu substituto eventual ficarão lotados no MUSEU 
NACIONAL e serão responsáveis pela fi scalização da execução do objeto do 
contrato nº 74/16 nesta unidade.
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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); Acordo 
de Níveis de Serviço; Instruções para Localização da Portaria no BUFRJ.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ESCRITÓRIO TÉCNICO 
DA UNIVERSIDADE

PORTARIA Nº 13925, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019

Averbação de Tempo de Serviço

ROGERIO LEAL MENDES, matrícula SIAPE nº 2021197, cargo Arquiteto e 
Urbanista, lotado no Escritório Técnico da Universidade, tem averbado em seus 
assentamentos funcionais o tempo de serviço prestado, conforme certidão emitido 
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 12/07/2013, o período de 
02/08/2004 a 18/04/2013, perfazendo um total de 3182 dias, ou seja, 8 anos, 8 
meses e 22 dias. O referido tempo é computável para fi ns de aposentadoria e 
disponibilidade, de acordo com o art. 103, inciso V, da Lei nº 8.112, de 11/12/1990. 
Processo nº 23079.001891/2019-21.

CENTRO DE CIÊNCIAS 
MATEMÁTICAS E DA NATUREZA

DECANIA

PORTARIA Nº 13674, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019

A Decana do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, Professora 
Cássia Curan Turci, SIAPE nº 0386099, no uso de suas atribuições legais, 
delegadas pela Portaria de designação nº 6171 de 4 de julho de 2018, publicada 
no DOU de 05/07/2018.

Resolve designar os servidores, 
• Diana Paula de Pinho Andrade - Observatório do Valongo-CCMN/

UFRJ, SIAPE 2265624, 
• Eduardo José Pereira Maia, Instituto de Geociências-CCMN/UFRJ, 

SIAPE 1515503, 
• Glauco Valle da Silva Coelho, Instituto de Matemática-CCMN/UFRJ, 

SIAPE 1548330, 
• Aline Domingos Gonçalves, Instituto de Química-CCMNUFRJ, 

SIAPE 3062348, 
• Sidney de Castro Oliveira, Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e 

Pesquisas Computacionais-CCMN/UFRJ, SIAPE 0360864, 
• Lúcia Helena Coutinho, Instituto de Física-CCMN/UFRJ, SIAPE 1868047, 
• Sérgio de Paula Machado, Centro de Ciências Matemáticas e da 

Natureza-UFRJ, SIAPE 0363487, 
• Gustavo Motta Rubini, Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza/

UFRJ, SIAPE 2687971 
E os discentes, 
• Iago Lyra Hammes, DRE 11797938162-IQ/CCMN/UFRJ e 
• Iasmim Amorim de Souza, DRE 118193143-IQ/CCMN/UFRJ, 
Como membros da Comissão Própria de Avaliação do Centro de Ciências 

Matemáticas e da Natureza, aprovados na reunião do Conselho de Coordenação 
do CCMN em sessão realizada em 30 de outubro de 2019.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

INSTITUTO DE FÍSICA

AFASTAMENTO NO PAÍS Nº 13987, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019

A Diretora do Instituto de Física do Centro de Ciências Matemáticas e da 
Natureza da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Belita Koiller, 

nomeada pela Portaria nº 1.069 de 06/02/2018, publicada no DOU nº 27, Seção 2, 
de 07/02/2018, no uso de suas atribuições, 

Autorizou o afastamento no país de CLÁUDIO LENZ CESAR, ocupante do 
cargo de Professor de Magistério Superior, Matrícula SIAPE nº 6269672, para 
participar do Programa Internacional de Biologia e Biodiversidade do Instituto 
SERRAPILHEIRA, em São Paulo, SP, no período de 12 a 13/12/2019. Processo 
nº 23079.217989/2019-07

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

RESUMO DO EDITAL Nº 914, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Seleção aos Cursos de Mestrado e Doutorado 
Turma de 2020-1/2 (Março/2020 e Agosto/2020) 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geologia 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 13 a 15 de janeiro de 2020, as inscrições para 
a seleção aos cursos de Mestrado e Doutorado em Geologia, turma de 2020-1 
ou 2020-2, que será conduzida pela Comissão de Seleção conforme as normas 
descritas neste edital. 

Inscrições: de 29 de janeiro a 31 de janeiro 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 ppgl.geologia.ufrj.br/pt-BR/
processo-de-selecao/ 

EDITAL Nº 914, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Processo Seletivo 2020 – 1º e 2º semestres 

Mestrado e Doutorado
(Conceito 5 da CAPES)
Áreas de Concentração:

Geologia Regional e Econômica
Geologia de Engenharia Ambiental 

Paleontologia e Estratigrafi a

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Geologia (PPGL-UFRJ), 
de acordo com o Regulamento do PPGL-UFRJ, torna público o Edital nº 914 de 11 
de dezembro de 2019 do processo seletivo para os candidatos às vagas dos cursos 
de Mestrado e Doutorado em Geologia para ingresso em 2020 (1º e 2º semestres). 

Para o Mestrado, serão disponibilizadas 35 (trinta e cinco) vagas e para o 
Doutorado serão disponibilizadas 15 (quinze) vagas. 

Estão sendo disponibilizadas, ainda, 02 (duas) vagas adicionais para o curso 
de Mestrado e 02 (duas) vagas adicionais para o curso de Doutorado no âmbito do 
Programa de Qualifi cação Institucional (PQI/UFRJ), voltado a pessoal docente e 
técnico-administrativo em Educação do quadro ativo permanente da UFRJ.
1 - INSCRIÇÃO

•  A inscrição deverá ser realizada presencialmente (pelo próprio 
candidato ou por um portador).
•  Poderão inscrever-se profi ssionais graduados ou que estejam em 
vias de conclusão de curso superior, conforme os requisitos estabelecidos 
no presente edital.

Endereço para inscrição:

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA
Cidade Universitária da UFRJ (Ilha do Fundão), prédio do CCMN, bloco G1 do 
Instituto de Geociências (Departamento de Geologia)
Av. Athos da Silveira Ramos, 274, sala G1-037
Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-916.
OBS: Não serão aceitas as inscrições submetidas, no todo ou em parte, por 
correio ou correio eletrônico.

2 - CALENDÁRIO
1ª ETAPA – INSCRIÇÃO

•  Período: 13 a 15/01/2020, das 10 às 15 horas.
2ª ETAPA – HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

•  O resultado da homologação das inscrições será divulgado no dia 
17/01/2020, a partir das 19 horas, na página eletrônica (ppgl.geologia.
ufrj.br) e no quadro de avisos do PPGL no Departamento de Geologia/
IGEO/UFRJ.

3ª ETAPA – PROVA DE INGLÊS
•  Prova de Inglês – 21/01/2020, das 9 às 11 horas.
•  Divulgação de Resultados – 21/01/2020, a partir das 19 horas.
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