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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA No- 1.070, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2012

A Pró-Reitora de Recursos Humanos da Universidade Fe-
deral de Juiz de Fora, no uso de suas atribuições legais e as com-
petências que lhe foram delegadas pelo Magnífico Reitor através da
Portaria nº 115, de 07/02/2011, DOU de 20/04/2012, ratificada pela
Portaria nº 334, de 19/04/2012, DOU de 20/04/2012, resolve:

Homologar e tornar público o resultado do processo seletivo
simplificado para contratação temporária de professor Substitu-
to/Temporário, conforme ao abaixo discriminado:

1 - Edital nº050/2012- GRST/CFAP/PRORH - Seleção de
Professor Substituto/Temporário

- INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
1.1.1- Seleção 81 - Depto. de Física - Processo nº

23071.013553/2012-36

Classificação Candidato Nota
1º CLEBER BATISTA PIMENTEL 86,6
2º MATEUS ANTONIO RESENDE 74,0

- INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS
1.2.1- Seleção 84 - Depto. de História - Processo nº

23071.013931/2012-81

Classificação Candidato Nota
1º LEANDRO PEREIRA GONÇALVES 9,48
2º SÉRGIO HAMILTON DA SILVA BARRA 9,06
3º JANAÍNA MARTINS CORDEIRO 9,00
4º JOÃO HENRIQUE FERREIRA DE CAS-

TRO
8,20

5º LUCIANA VERÔNICA SILVA MOREIRA 8,06

- Edital nº052/2012- GRST/CFAP/PRORH - Seleção de Pro-
fessor Substituto/Temporário

2.1 - INSTITUTO DE ARTES E DESIGN
2.1.1- Seleção 87 - Depto. de Música - Processo nº

23071.014253/2012-74

Classificação Candidato Nota
1º PATRÍCIA GUIMARÃES OLIVEIRA MO-

REIRA
8,6

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JACKELINE FERNANDES FAYER

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CAMPUS MACAÉ

PORTARIA Nº 10.546, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2012

O Diretor do Campus Macaé Professor Aloísio Teixeira, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Gilberto Dolejal
Zanetti, nomeado pela Portaria nº 8.740, de 18/11/2011, publicada no
BUFRJ nº 46, de 21/11/2011, no uso de suas atribuições, resolve:

Tornar público o resultado do processo seletivo para con-
tratação de Professor Temporário referente ao Edital nº 245, de 11 de
outubro de 2012, publicado no DOU nº 199, de 15 de outubro de
2012, divulgando, em ordem de classificação, os nomes dos can-
didatos aprovados:

Curso: Farmácia
Setor: Citopatologia Clínica
1º Rachel Cruz Alves

GILBERTO DOLEJAL ZANETTI

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
E ECONÔMICAS

PORTARIA 10.576, DE 3 DEZEMBRO DE 2012

A Decana do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas,
Profª. Maria Lucia Teixeira Werneck Vianna, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, resolve:

Tornar público o resultado do processo seletivo para con-
tratação de professor substituto, referente ao Edital nº 253, de 25 de
outubro de 2012 , publicado no D.O.U. nº 257 de 25/10/2012, di-
vulgando, em ordem de classificação, os nomes dos candidatos apro-
vados:

Setor de GEOGRAFIA POLÍTICA E INTERPRETAÇÕES
DO BRASIL (DGEI):

1º FRANCISCO JOSUÉ MEDEIROS DE FREITAS
2º PEDRO LUIZ DA SILVA DO REGO LIMA

MARIA LUCIA TEIXEIRA WERNECK VIANNA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA DE FUNDOS DE GOVERNO

E LOTERIAS

CIRCULAR No- 605, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012

Define procedimentos operacionais para
análise e aprovação de propostas de uti-
lização de saldos contratuais nas operações
de crédito firmadas no âmbito do Programa
PRÓ-TRANSPORTE, referentes aos proje-
tos de mobilidade urbana diretamente as-
sociados à Copa do Mundo FIFA 2014.

A Caixa Econômica Federal, no uso das atribuições que lhe
conferem o artigo 7º, inciso II da Lei 8.036, de 11.05.90, artigo 67,
inciso II do Decreto n.º 99.684, de 08.11.90, com a redação dada pelo
Decreto n.º 1.522, de 23 de junho de 1995, e em cumprimento às
disposições da Resolução do Conselho Curador do FGTS - CCFGTS
nº 707, de 31.10.2012, regulamentada pela Instrução Normativa do
Ministério das Cidades nº 49, de 29.11.2012, publicada no Diário
Oficial da União - D.O.U, de 30.11.2012, baixa a presente Circular.

1 OBJETIVO
Definir os procedimentos operacionais a serem adotados pe-

los Tomadores e Agentes Financeiros para apresentação de propostas
de utilização, em condições especiais, de saldos contratuais para am-
pliação de objetivo das operações de crédito firmadas no âmbito do
Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana -
PRÓ-TRANSPORTE, referentes aos projetos de mobilidade urbana
diretamente associados à Copa do Mundo FIFA 2014.

2 DIRETRIZES GERAIS
2.1 As propostas de utilização de saldos contratuais deverão

ser examinadas pelos Agentes Financeiros considerando os conceitos
e procedimentos estabelecidos na Resolução do CCFGTS no
707/2012, na Instrução Normativa nº 49/2012, do MCIDADES e
nesta Circular.

2.1.1 Entende-se por saldo contratual, para efeito das al-
terações previstas nesta Circular, o saldo remanescente do valor do
empréstimo/financiamento concedido, apurado antes da conclusão e
alcance integral do objetivo original do respectivo contrato.

2.1.1.1 O objetivo original de que trata este subitem pode,
em alguns contratos, ser o quantitativo das metas físicas remanes-
centes do contrato de financiamento apurado após a eventual redução
de metas pactuadas originalmente.

2.1.1.2 O saldo contratual de que trata este subitem pode ser
gerado em função de redução de metas inexeqüíveis do projeto ori-
ginal, de redução de custos de obras/serviços ou de processo li-
citatório.

2.1.2 Ampliação de Objetivo Contratual, para efeito das al-
terações previstas nesta Circular, é a inclusão de obras ou serviços
complementares não previstas originalmente no contrato de finan-
ciamento, inclusive oriundas de outros empreendimentos já selecio-
nados pelo Gestor da Aplicação, cujo Tomador é o mesmo da ope-
ração original.

3 PROCESSO DE ENQUADRAMENTO DAS PROPOS-
TA S

3.1 O Enquadramento das propostas será realizado pelos
Agentes Financeiros observando o disposto no subitem 3.2 a seguir.

3.2 Serão consideradas enquadradas as solicitações, cujas
operações atendam os seguintes requisitos:

a) estejam associadas à Copa do Mundo FIFA 2014 e tenham
sido contratadas, no âmbito do Pró-Transporte, até 01.11.2012;

b) as obras ou serviços que serão beneficiados pela utilização
do saldo contratual se enquadrem na mesma modalidade do Pró-
Transporte contratada, tenha o mesmo tomador, e se refiram a em-
preendimentos já selecionados pelo MCIDADES, sem prejuízo ao
resultado do processo seletivo originalmente realizado;

c) seja mantido inalterado o valor financiado originalmente,
devendo o tomador dos recursos responsabilizar-se pelo aporte, sob a
forma de contrapartida, de outros valores que se façam necessários à
execução das metas físicas remanescentes do objetivo original já
contratado e das obras ou serviços complementares acrescidos ao
contrato;

d) haja amparo em Matriz de Responsabilidades aprovada
por Resolução do Grupo Executivo da Copa do Mundo FIFA 2014 -
G E C O PA ;

e) as propostas sejam recepcionadas pelos Agentes Finan-
ceiros, para fins de enquadramento, até o dia 29 de março de 2013;

f) os cronogramas físico-financeiros devem prever que a
execução das obras/serviços serão concluídas e com funcionalidade
até o início dos jogos da Copa do Mundo FIFA 2014;

g) o mutuário proponente deve apresentar situação regular
em relação ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

h) o contrato vinculado à solicitação deverá estar em situação
regular, particularmente no que tange à aplicação dos recursos que
eventualmente já tenham sido desembolsados.

4 FORMALIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
4.1 Os aditivos contratuais relativos às propostas de uti-

lização de saldos contratuais nos termo desta Circular devem ser
formalizados, impreterivelmente, até o dia 30.06.2013 e deverão ser
mantidos além do valor do financiamento, a taxa de juros, o prazo de
amortização, a taxa de risco de crédito e a remuneração do Agente
Financeiro, pactuadas no contrato original, não sendo admitida re-
dução da participação mínima do mutuário contratada originalmen-
te.

4.1.1 Os referidos aditivos contratuais devem conter cláusula
especificando os seguintes compromissos do Tomador:

a) concluir, com plena funcionalidade, todos os empreen-
dimentos contratados com o respectivo Tomador beneficiados com a
utilização de saldo contratual nos termos desta Circular, até o início
dos jogos da Copa do Mundo FIFA 2014;

b) concluir, com funcionalidade, todas as metas físicas re-
manescentes do objetivo original já contratado e das obras ou ser-
viços complementares acrescidos ao contrato, até o início dos jogos
da Copa do Mundo FIFA 2014;

c) responsabilizar-se pelo aporte, sob a forma de contra-
partida, de outros valores que se façam necessários à execução das
metas físicas remanescentes do objetivo original já contratado e das
obras ou serviços complementares acrescidos ao contrato.

4.2 O Agente Financeiro deve enviar semestralmente ao
Agente Operador a relação dos empreendimentos que foram bene-
ficiados a utilização de saldo contratual nos termos desta Circular e o
estágio de execução de suas obras/serviços.

4.3 Na formalização contratual de que trata este subitem é
vedada a utilização de cláusula resolutiva.

5 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
5.1 As propostas formuladas pelo Mutuário/Agente Promotor

e apresentadas pelo Agente Financeiro ao Agente Operador, obe-
decerão aos procedimentos a seguir indicados:

5.1.1 O Agente Financeiro, após análise, enquadramento e
aprovação da proposta no âmbito de sua competência, submete-a ao
Agente Operador, acompanhada dos documentos/informações abai-
xo:

a) proposta do Mutuário/Agente Promotor;
b) cronograma físico-financeiro das obras/serviços a serem

realizadas;
c) justificativa do Mutuário/Agente Promotor sobre as

obras/serviços a serem executados, onde deverão ser abordados, obri-
gatoriamente, os aspectos técnicos que fundamentam a proposta;

d) relatório síntese - Modelo 6-A do Capítulo IV do Manual
de Fomento - Pró-Transporte, elaborado pelo Agente Financeiro;

e) pareceres técnicos onde conste que todos os aspectos téc-
nicos da proposta foram examinados, e com sua manifestação con-
clusiva sobre a viabilidade de aprovação da alteração contratual pre-
tendida, bem como a confirmação que existe saldo contratual a ser
utilizado;

f) novo cronograma de desembolso, incluindo as parcelas já
desembolsadas e a desembolsar, quando for o caso;

g) Quadro de Composição do Investimento - QCI proposto,
conforme Modelo 03, do Capítulo IV do Manual de Fomento - Pró-
Tr a n s p o r t e ;

h) Quadro Comparativo de Itens de Investimento, conforme
Modelo 08 do Capítulo IV do Manual de Fomento - Pró-Trans-
porte;

i) manifestação da área competente do meio ambiente, quan-
do for o caso;

j) declaração do tomador se comprometendo a cumprir o
disposto nas alíneas "a", "b" e "c" do subitem 4.1.1 desta Circular.

5.2 A alçada de aprovação das propostas de alteração con-
tratual de que trata esta Circular é do Gestor da Aplicação.

5.2.1 Para tanto, após aprovação no âmbito do Agente Fi-
nanceiro e do Agente Operador, a proposta será enviada ao Gestor da
Aplicação para análise e autorização da utilização do saldo con-
tratual.

5.3 Aprovada a proposta pelo Gestor da Aplicação, o Agente
Financeiro deve adotar as providências de formalização da alteração
contratual junto ao Mutuário/Agente Promotor, mediante termo adi-
tivo ao contrato original, observadas as condições definidas nesta
C i r c u l a r.

5.4 No caso de contratos que encontram-se em fase de au-
ditagem ou com embargos judiciais, a análise de propostas somente
será realizada pelo agente financeiro após a finalização dos respec-
tivos processos.

Ministério da Fazenda
.
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