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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAuí

Campus Universitário Ministro Petrõnio Portela - Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone:
(86) 3215-5582/5583/5584

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
23/2014 CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAuí E A EMPRESA RAIMUNDO
NONATO FERREIRA DE SOUSA - ME, NA FORMA
ABAIXO:

Processo: 23111.026963/2015-76

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAuí - UFPI, com sede no
Campus Universitário Ministro Petrônio Portela Teresina-PI, CEP: 64049-550, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n? 06.517.387/0001-34, representada pelo Pró-Reitor de Administração,
conforme Ato de Nomeação N° 271/2016, de 16/02/2016, LUCAS LOPES DE ARAÚJO,
brasileiro, RG n? 2110364 - SSP/PI, CPF n? 000.577.933-28, residente e domiciliado nesta
capital.

CONTRATADA: RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA - ME, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 10.711.887/0001-80, Rua
sete de setembro, S/N, Centro, na cidade de União - Piauí, telefone (86) 3265-1966/3265-
1860, neste ato representada pelo Senhor RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA,
portador (a) da Cédula de Identidade n? 2.945.489 - SSP/SP e CPF nO044.792.523-71.

Entre as partes acima qualificadas, é celebrado o presente TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 23/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de vigência do contrato n°
23/2014, levando em consideração, o exposto em sua Cláusula Quinta e o processo UFPI
n° 23111.026963/2015-76.

Fundamentação Legal: Inciso 11, do art. 57 da Lei n° 8.666/93, com suas
alterações posteriores e IN N° 02/2008-MP.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo aditivo terá vigência de 27/02/2017 a 27/02/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PTRES: 108565/ FONTE: 112
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Campus Universitário Ministro Petrõnio Portela - Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone:

(86) 3215-5582/5583/5584

CLÁUSULA QUARTA - DA INALTERABILlDADE

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nO 23/2014, que não
tenham sido modificados pelo presente Termo.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

o Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será
o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina (PI).

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente Termo Aditivo em três vias de
igual teor e forma, para um só efeito.

Teresina (PI), 24 de fevereiro de 2017.

LUCAS LOPES DE ARAUJO
CONTRATANTE

TESTEMUNHA: TESTEMUNHA:

NOME:
CPF:
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fTNDAÇÃO LJNI\·ERSIDAOE fEDERAL
00 PIAuí

CAMPUS MINISTRO REIS VEllOSO

ri)! 1 \1 y; J. IH 2 DI- "1 \t{(,'O Di': .!1l!7

Por delegação de compctcncia do Magnífico Reitor da Uni-
ver-idade Federal do Piaui - L!fPI. o Diretor do Campus Ministro
Reis venoso. no uso de suas atribuições legais, torna publico aos
Interessados. que estarão abertas as inscrições ao Processo de Seleção
para contrataçâo de Professores Substitutos correspondentes à Classe
Auxiliar 1'\'h el L pelo período de até 12 (doze) meses. prorrogável por
igual período. em Regime de 'tempo Integral Tl-40 (40 horas se-
rnanars}. para o referido Campus. nos termos das Leis n". 8.745 1993.
nO, 9.R~9 1999 e n". 10.6672003. publicadas em 10.1~.199J.
r.IO.19QQ c 15.05.2003. respectivamente. e pela Rcsotuçâo n".
0092003 - CO!\'SUN LIFPI. de 13.03.2003. que altera o anexo 111 da
Resolução n" 00..1 1988 - CONSU~ UFPL de 11.11.1981<..observadas
as disposições legais aplicáveis a espécie c as normas contidas neste
Fdirul.

I. DAS I'iSCRI(ÕES·
J.I As inscrições serão realizadas nos dias lJ e J 4 de março

de 20 17. no horánc das 09:00 as 1i :30 e das 14:30 as 17:00 horas. na
Coordenação do Curso de Fisioterapia do Campus Ministro Reis
Vcltcso. na cidade de Parnaiba IPI). à A\·. São Sebastião. n" 2.819.

I.~ As rnscriçôcs serão feitas pessoalmente ou por meio de
procuração. com firma reconhecida do outorguntc. c não serão aceitas
inscrições pelos Correios.

1.3 As inscrições poderão ser reabertas caso o número de
inscntos n50 seja suficiente.

1...1O Edita! poderá ser reaberto caso não haja aprov ados na
seleção
, ~. DAS DISPOSiÇÕES PRELJ~lINARES: O Curso. Centro.
Arca. Requi<;,ito:->.Número de vagas. Remuneração e valor da taxa de
inscnçâo. estão estabelecidos IlO quadro abaixo

~.I O Professor Subsuuuo fará jus ao pagamento da Re-
mbuiçâo de Tirulccão-RT conforme uunaçâo cstabclccida no Edita!
do processo selctiv o simplificado. sendo vedada qualquer alteração
posterior

~.~ Nâc será pcrnunda a ccntrataçâo em regime de De-
dicacão Evclusiv a

23 A seleção (: para o curso de Fisioterapia. estando os
candidatos uprov ados aptos a ministrarem quaisquer das disciplinas
das referidas áreas. constantes na matriz curricular do Curso de Fi-
sioterapia. bem como de outros cursos no Cnmpus Ministro Reis
venoso. com horários definidos pelas respectivas Coordenações c/ou

Chefias ~e ~~~0~l:Q~r~~r(~~p~:~~t~i7~d~~~t~~~:\a~ente.
3.1 Ser brasileiro I1Jto. naturalizado ou estrangeiro com viste

permanente:
3.2 Cópia do Diploma da graduação crn Fisioterapia c do

Ccrnficado de conclusão da tnulação cxieida neste Edital:
3.3 Currículo Laucs acompanhado de cópia da documcn-

taçâo ccrnprobatóric. Os comprovantes do currículo devem ser aprc-
sentados ))3 ordem em que aparecem no Laues e considerando a
resolução O:,q OX UFPI:

3.~ Cópia do Documento Oficial de Identidade e do Cadastro
Nacional dc Pessoa Física (CrF):

3.5 Cópia do compro' ante de quitação com a Justiça Elci-
toral.

;'.6 Cópia de quitação com (J serviço militar (se candidato do
sexo masculinru:

:'.7 Cópia do comprovante de registro profissional no Con-
sclho Regional de Fisioterapia c Terapia Ocupccional (CREFITO-
I~I:

.1.8 Duas feios :\ x -L
39 Comprovante do recolhimento bancário da taxa de ins-

criçâo. no valor de RSS8.20 (oitenta c oito reais c vinte centavos).
através Guia de Recolhimento da União. disponibilizada na pagina
wcb hnr-s: consult:1.lesouro.fa7enda.go\".hr/gnt'gm_simplcs.asp (Uni-
dadc Gcstora. código I5404S: Gestão. Código 15.Yi5: Recolhimento.
Código 28S3f)-6). O pagamento da respectiva taxa de inscrição deverá
ser efetivado em qualquer agencia do Banco do Brasil S A:

~'.'
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3.10 Requerimento de inscrição fornecido pela Coordenação
do Curso de Fisioterapia do Compus Ministro Reis velloso. de, i-
damcntc preenchido e assinado, As cópias dos documentos solicitados
nos itens :\.2. J.y, 3.6 e 3.7. dcvcrn ser autenticadas em cartório.
mediante a apresentação dos documentos originais

4. DAS PROVAS:
..I,I A seleção dar-se-a em conformidade com (l que cs-

tabclece a Resolução n". 09103 - CONSUN/UFPL que altera o Anexo
11Ida Resolução n". 004/88 - CONSUN/UFPI. e os candidatos serão
submetidos às seguintes avaliações:

~.I.I PWvJ Didática: de caráter eliminatório. consistirá de
uma aula teórica com duração de 50 tcinqucnta í a 60 (sessenta}
minutos, a ser realizada no idioma oficial do País c versará sobre um
dos temas da área do concurso. a ser sorteado com antecedência de ~4
(vinte c quatro) horas de sua realização. c a ela será atribuída nota de
O (zcroj a 10 (dczí. sendo eliminado o candidato que não obtiver nota
mínima 7 (sete):

4.1.2 Prova de Titules: de caráter ctassificctório. consistirá
de analise do Currículo Lattcs dos candidatos aprovados na Prova
Didática:

4.2 O sorteio dos lemas ocorrerá na Sala da Coordenação do
Curso de Fisioterapia do Campus Ministro Reis venoso. com Jl1-
tcccdôncia de ~4 (vinte c quatro) hOfJS da realização da Prova Di-
dática. iniciando a partir das 08:00 horas. seguindo a ordem de ins-
crição dos candidatos:

4.3 Na ocasião da Prova Didática, os candidatos devem cn-
tregar cópia do Plano de Aula para cada um dos 03 (Irês) membros da
banca examinadora:

4A Os candidatos terão o tempo limite de 10 (dez) minutos
para comparecimento ao sorteio e início da prova didática. sendo
desclassificado o candidato que deseumprir este item:

4.5 Os locais e horários das provas constam do Anexo IV
deste Edital.

5. DO SALÁRIO: O professor será contratado no Regime de
Tempo Integral TI-40. correspondente à Classe Auxiliar, Ní\"C1 I,
receberá remuneração mensal de R$3.527.89 (três mil. quinhentos e
vinte c SCIC rcars e oucnta c nove centavos)

6. DO PRAZO DE VALIDADE: O prazo de validade deste
processo seletivo será de 01 (um) ano. contado da data de publicação
do Edita! de homologação do resultado final no Diário Oficial da
União.

7. DO HOR.'\RIO EM SALA DE AULA: Os candidatos
aprovados poderão ministrar disciplinas até 20 (vinte) horas aulas
semanais.

R. DAS DISPOSiÇÕES GERAIS
8.1 O processo seletivo ocorrerá de acordo com Cronograma

constante do Anexo IV deste Edital:
8.~ Os temas para J Prova Didática constarão no Anexo [11

deste liditul:
8.:' N50 será permitida a ccmplcmcntaçâo de documentos

fora do prazo de inscrição:
8.4 Não poderá ser contratado por este processo seletiv \1 o

candidato. cujo tempo do término do contrato como Professor Subs-
tituto ou outro cargo temporário. nesta ou em outra Instituição PU-
blica. sejc menor do que ~4 meses. conforme a Lei n" 8.7-1-5,93.

8.5 O candidato aprovado que tenha atuação em outro ser-
viço público, no ato da posse. deverá comprovar sua carga horária a
qual não deverá exceder 60 horas semanais considerando a carga
horária que deverá cumprir nesta IES

8.6 Serão considerados habilitados os candidatos aprovados
na Prova Didática e serão indicados à contrutaçâo. por ordem de
classificação. apenas os candidatos necessários ao preenchimento d.IS
vagas:

8.7 0-" candidatos indicados à contrataçâo serão convocados
a comparecer à Supcrintcndcncia de Recursos Humanos da Ul-Pl. em
Tcrcsina (ri). para assinatura de contrato. 110 prJZO de 05 (cinco) dias
úteis a contar da data da convocação:

8.8 A inscrição do candidato implicará na aceitação tácita
das normas constantes deste Edital. das quais não poderá alegar
desconhecimento.

8.9 E assegurado ao candidato a interposiçâo de recurso em
todas as etapas da seleção. conforme modele a ser solicitado na
coordenação do curso.

ANEXO I

PROFlSSOR GRADUADO
TP-20 2.:~36 29

ESPl:C!AL!S·IA
2.408.08

Ml:.ST1U: OOLTOR
2.763.02 3.305.07

T!--+O 3.tI7.22 3.527.89

QUANTIDADE DE vAGAS X NUMERU M.ÁXIMO DE C AN-
DIDATOS APROVADOS

ou». DI: \Ni,\S I'RL\ JST,\S 1\0 I:D)· I
I"i\L POR C,W.GO ou t,lItPRHiO
número máximo de candidatos apro- 5 Q
vados

Documento assinado digitalmente conforme f\lP n~ ~.200-2 de 1~ OR~OOI. que institui a
Infracstrurura de Chaves Públicas Brasileira - lCP-Brnsil

(SlCON - 0610.3.'2017) 15~048-15~65-20 17NES00090

Este documento rode ser verificado no endereço eletrônico hllp:l \\"\\"w.in.gO\ .brmncoecdak.html.
pelo código OOOJ2017030700ú2~

ANEXO 111

TEMAS DA PROVA DIDc\TICA:
I Abordagem fisioterapéutica nas distunções neurológicas

no adulto
Abordagem fisiorcrapôutica cardrorrcsprratóna
Abordagem fisioterapéutica na saúde da cnanca e do ado-

lcsccntc
-t Abordagem fisiotcrapóuuca nas condições rnusculocsquc-

léticas
5. Abordagem fisiotcrapcutica no pró c pós-operatório de

cirurgias ortopédicas
6. Atenção fisiotcrapéutica ao paciente oncológico
7. Atuação do Fisioterapeuta no Sistema Único de Saúde e

Estratégia de Saúde da Familia
8. Efeitos fisiológicos c tcrapcuncos da irncrsâo c do cxcr-

cicio na agua
9~ luterprctaçâo de exames complememare-, na clínica ci-

rúrgica
10 Processo saúde v doença c »iv cis dc prevenção

ANEXO!V

CRUNUGRAMA DF FXECUCAo DO PROCESSO SE-
LETIVO NA .ÁREA DE MATEMATIC·\

'" sorteio do tema para a Prova Didática sem realizado a
partir das OS:OO horas. com intervalo de hora em hora. seguindo a
ordem de inscrição do candidato. O local da prova será informado 11(1

dia do sorteio do r,mll).
U A apl icaçâo da Prova Didática ocorrerá ~4 horas. após o

sorteio do terna.
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Número do Contrato: 22'2014.
N~ Processo: ~31110~(i96~20 1.521
PREGÃO SISPP N~ }/2014. Contratante FUr-.:OACAO UNIVER-
SIDADE FEDERAL DO -PIAUI. CNPJ Contratado
10711887000180. Contratado RAIMljNDO :\O:--JATO FERRElRA
DE SOUSA-- El'P. Objeto: Prorrogação dc vigência do contrato n"
22,~014 de acordo com sua Cláusula Quinta. l-undamento Legal:
lnciso 11. do art. 57 da Lei n"x66693 com suas alterações posteriores
e IN N~02.l200S-MP Viaóncia: 27'02 2017 a 270220 1~ Data de
Assinatura: 2.líO~/2017. -

(SICON - 00/03/2017) 15~04S-15265-20! 7NrS00090

l<::\TRATO lHo TLR\iO \Df'lI\·f) Y 3'20tj -l<\::'C l~~t}-H~

Numero do Contrato: 23 201..1
N~ Processo: ~3 t 110~69(i3201576.
rRl:GÀO sisr« N~ Y~014. Contratante: FUNDACAO UNIVER-
SIDADE FEDERAL DO -PIAU1. CNPJ Contratado
I071IFS7000180. Contratado : Rl\I\1UNDO NONATO FERRFIR.;\
DE SOUSA-- EPP. Objeto: Prorrogação dc vigência do contrato
n"23/20 14 de acordo com sua Cláusula Quinta. Fundamcntc Legal:
Inciso Il.do an 57 da LeI n""8(i(Íó93 com suas alterações posteriores
c I!'·: n02/2008. Vigcncia: r' 0212017 a ::!7/02 ~018. Data de As-
sinatura: 2402/2017.


