
                 

EDITAL No  115/2019

SELEÇÃO DE PARTICIPANTES PARA O CURSO EAD DE LICITAÇÕES E

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADO ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS

Junho de 2019



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS

GERAIS 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE

MINAS (IFSULDEMINAS), com o apoio da Associação dos Municípios da Microrregião do

Médio  Rio  Grande  –  AMEG  e  da  Associação  dos  Municípios  da  Microrregião  Baixa

Mogiana - AMOG, no uso de suas atribuições, torna público o processo de seleção para

participação  no  curso  de  Licitação  e  Contratos  Administrativos  voltado  às  prefeituras

Municipais de Minas Gerais. O curso ocorrerá na modalidade a distância, de acordo com

a regulamentação do presente edital.

1.  DO NÚMERO DE VAGAS 

1.1 Serão ofertadas 200 vagas;

1.2. O curso de Licitação e Contratos Administrativos será ofertado para os servidores e

ocupantes  de  cargos  comissionados  ou  não  da  Rede  Municipal  de  Minas  Gerais,

prioritariamente  para  aqueles  lotados  em  setores/áreas  relacionados  a  compras  e

licitações e a contratos administrativos.

 
2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

2.1 Requisitos obrigatórios:

2.1.1. Ser servidor efetivo ou contratado da Rede Municipal.

2.2. Requisitos desejáveis:

2.2.1. Estar lotado em setores/áreas relacionadas aos processos de compras e

licitações;

2.2.2. Estar lotado em setores/áreas relacionadas aos contratos administrativos.

3.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

3.1 Módulo I – Licitação na Administração Pública



Esse módulo possibilitará a compreensão da definição de licitação, por que e como

licitar,  seu  contexto  histórico,  princípios,  definições  gerais  da  Lei  8666/19993,

modalidades, tipos de contratação e forma da licitação.

3.2 Módulo II – Contratos Administrativos

Esse módulo possibilitará que ao final os participantes possuam os conhecimentos

necessários  para  que  possam  elaborar  um  contrato  administrativo  com  base  na  Lei

8.666/1993, na Constituição Federal de 1988 e em áreas do direito. No decorrer do curso,

será apresentada a Teoria Geral dos Contratos, os princípios, características e duração

dos  contratos,  equilíbrio  econômico  financeiro,  cláusulas  contratuais  essenciais  e

exorbitantes,  garantias,  alterações  contratuais,  forma  de  execução,  inexecução  e

rescisão. Finalmente, serão abordadas as sanções administrativas, controle e fiscalização

e gestão de convênios.

4. DA INSCRIÇÃO E DURAÇÃO DO CURSO

4.1  O  período  de  inscrição  e  a  duração  do  curso  estão  indicados  no  cronograma

constante no Anexo I deste edital.

4.2  As  inscrições  serão  realizadas,  via  formulário  eletrônico,  disponível  no  seguinte

endereço: https://inscricoes.ifsuldeminas.edu.br/index.php?pg=ver&id_curso=122

4.3 O preenchimento do formulário de inscrição é de total responsabilidade do candidato.

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

5.1 A seleção dos candidatos será realizada, considerando o atendimento, nesta ordem,

dos seguintes critérios:

5.1.1. Número equitativos de candidatos por região geográfica do estado; 

5.1.2. Número equitativo de candidatos por prefeitura inscrita;

5.1.4. Número equitativo de candidatos por setores, sendo prioritários os profissionais de

setores relacionados às áreas de compras, licitações e contratos;

5.1.5 Maior diversificação possível de setores de uma mesma prefeitura, desde que estes

estejam enquadrados naqueles apontados no subitem anterior.

5.2 Dos Critérios de Desempate



5.2.1.  Havendo  empate  entre  os  candidatos,  em  qualquer  dos  critérios  descritos  no

subitem 5.1, será utilizada a ordem de inscrição.

6. DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO

6.1  O  resultado  preliminar  com  a  lista  de  selecionados  será  divulgado  no  endereço

eletrônico: https://portal.ifsuldeminas.edu.br/, conforme Anexo I deste Edital.

6.2 O candidato terá 24 horas,  após a divulgação do resultado preliminar, para interpor

recurso, pelo e-mail:  proex  @ifsuldeminas.edu.br  ,   onde deverão ser especificadas todas

as informações que permitam a identificação do candidato, tais como nome completo,

prefeitura em que trabalha e o item/motivo no qual o candidato está interpondo recurso.

6.3 O resultado final será divulgado em data indicada no cronograma constante do Anexo

I  deste  Edital,  no  endereço  eletrônico  do  IFSULDEMINAS:

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/.

6.4 O acompanhamento do resultado será de inteira responsabilidade do candidato. 

7.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 A inscrição do candidato implica a aceitação das normas e condições fixadas neste

Edital.

7.2  Os  participantes  selecionados  deverão  participar  de  um  Encontro  presencial  de

ambientação e Introdução ao Curso, em local e data a serem indicados posteriormente.

7.3  Os  casos  omissos  serão  avaliados  e  resolvidos  pela  Pró-Reitoria  de  Extensão

(PROEX) do IFSULDEMINAS.

7.4 O IFSULDEMINAS reserva-se ao direito de cancelar, anular ou adiar o Processo de

Seleção por motivo de força maior, a critério do próprio Instituto, dando ampla divulgação

de seus atos e de eventuais  providências a serem tomadas pelos candidatos  que já

tenham efetivado sua inscrição.

7.5  Serão  incorporados  a  este  Edital,  para  todos  os  efeitos,  quaisquer  editais

complementares  ou  retificações  que  venham  a  ser  publicadas  pelo  IFSULDEMINAS,

antes do resultado final do trâmite.

7.6  Informações  adicionais  poderão  ser  obtidas  pelo  endereço  eletrônico



proex@ifsuldeminas.edu.br ou pelo telefone (35) 3449 – 6259.

Pouso Alegre, 07 de junho de 2019.

Marcelo Bregagnoli

Reitor



ANEXO I

Quadro  1.  Cronograma  de  eventos  referentes  ao  curso  de  Licitações  e  Contratos
Administrativos.

CRONOGRAMA GERAL

1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES

EVENTO DATA/PERÍODO
Publicação do Edital 07/06/2019
Inscrição para o Processo Seletivo 07/06/19 a 16/06/19
Divulgação do resultado preliminar 18/06/2019
Recursos Até 19/06/2019
Divulgação do resultado final 25/07/2019
Início do curso 01/07/2019
Término do curso 01/09/2019


