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INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
ANÍSIO TEIXEIRA

PORTARIA Nº 771, DE 30 DE AGOSTO DE 2019

Institui a Comissão de Assessoramento em
Psicometria do Inep.

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos V e VI do art. 16 do Decreto nº 6.317, de 20 de dezembro de
2007, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 9.432, de 29 de junho de 2018, e
no Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, resolve:

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Assessoramento em Psicometria do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP.

Art. 2º A Comissão de Assessoramento em Psicometria terá as seguintes
atribuições:

I - apoiar, subsidiar e assessorar a definição de modelos e de procedimentos
para a produção e análise estatística e psicométrica dos dados provenientes das
estatísticas, avaliações e exames da Educação Básica e Superior;

II - apoiar, subsidiar e assessorar decisões nas mudanças referentes a
aspectos teóricos e metodológicos utilizados na concepção e nas análises relativas às
estatísticas, às avaliações e aos exames da Educação Básica e Superior;

III - contribuir com a formação e capacitação de servidores do INEP; e
IV - emitir pareceres técnicos.
Art. 3º A Comissão será constituída por especialistas escolhidos dentre

pesquisadores com destacada atuação nos processos de concepção dos instrumentos
de medida e de análise de dados das estatísticas, avaliações e exames da educação
básica e superior em larga escala, selecionados por meio de seu notório saber no
assunto em questão.

Parágrafo único. Os membros da Comissão serão designados pelo Presidente
do INEP em ato específico.

Art. 4º As atividades da Comissão serão coordenadas pela Diretoria de
Avaliação da Educação Básica - Daeb, pela Diretoria de Avaliação da Educação Superior
- Daes e pela Diretoria de Estatísticas Educacionais - Deed em suas respectivas áreas
de atuação.

Art. 5º A Comissão de Assessoramento poderá constituir grupos de trabalho
com a finalidade de examinar e propor soluções para temas específicos relacionados ao
objeto de sua constituição.

Art. 6º A Comissão de Assessoramento se reunirá por convite do INEP e, na
hipótese de seus membros estarem em entes federativos diversos, ocorrerá,
preferencialmente, por videoconferência.

Parágrafo único. Quando necessário o deslocamento, o membro fará jus a
passagens e diárias, na forma da lei.

Art. 7º Os membros da Comissão receberão o Auxílio de Avaliação
Educacional - AAE, em acordo com a Lei nº 11.507, de 20 de julho de 2007, e com
o Decreto 6.092, de 24 de abril de 2007.

Art. 8º Os membros da Comissão deverão seguir estritamente as normas
contidas no Termo de Sigilo e Compromisso, sob pena de exclusão da Comissão e de
responder judicialmente.

Art. 9º Os membros da Comissão poderão ser excluídos nas seguintes
circunstancias:

I - voluntariamente, a pedido do próprio colaborador;
II - descumprimento dos compromissos previstos no Termo de Sigilo e

Compromisso; e
III - a critério do Inep, a qualquer tempo.
Art. 10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CAMILO MUSSI

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 1.967, DE 2 DE SETEMBRO DE 2019

A PRÓ-REITORA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições
previstas na Portaria de Delegação de Competência nº 448, de 17/05/2011, resolve:

Prorrogar por 01 (um) ano, a partir de 14/09/2019, o prazo legal do Concurso
Público para Docente da Carreira do Magistério Superior, realizado por esta Universidade,
objeto do Edital nº 01/2018, DOU de 14/03/2018, cuja homologação foi publicada,
conforme Portaria nº 1476, DOU de 14/09/2018.

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento: DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO
Área de Conhecimento: Marketing
Classe: ADJUNTO A Regime de Trabalho: DE

DENISE VIEIRA DA SILVA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 513, DE 2 SETEMBRO DE 2019

A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas no uso de suas
atribuições e tendo em vista o que consta do processo nº 23080.017778/2019-29,
homologa o resultado do concurso público aprovado pelo Conselho de Unidade do Centro
Tecnológico, para a carreira do Magistério Superior, realizado pelo Departamento de
Informática e Estatística, objeto do Edital nº 020/2019/DDP, publicado no Diário Oficial da
União de 29 de abril de 2019, Seção 3, página 69.

Campo de Conhecimento: Modelos Analíticos e de Simulação/Sistema de
Computação

Regime de Trabalho: DE
Vagas: 01 (uma)
Classe/Denominação/Nível: A/Adjunto A/1
Lista geral:
NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO
Lista de Pessoas com Deficiência:
NÃO HOUVE CANDIDATO INSCRITO
Lista de Pessoas Negras:
NÃO HOUVE CANDIDATO INSCRITO

ELIETE WARQUEN BAHIA COSTA

PORTARIA Nº 514, DE 2 DE SETEMBRO DE 2019

A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas no uso de suas
atribuições e tendo em vista o que consta do processo nº 23080.016834/2019-16,
homologa o resultado do concurso público aprovado pelo Conselho de Unidade do
Centro de Ciências da Saúde, para a carreira do Magistério Superior, realizado pelo
Departamento de Análises Clínicas, objeto do Edital nº 020/2019/DDP, publicado no
Diário Oficial da União de 29 de abril de 2019, seção 3, página 69.

Campo de Conhecimento: Farmácia/Fisiopatologia e Diagnóstico Laboratorial
Regime de Trabalho: DE
Vagas: 01 (uma)
Classe/Denominação/Nível: A/Adjunto A/1
Lista geral:

. Classificação Candidato Média final

. 1º IZABEL GALHARDO DEMARCHI 8,44

. 2º ALEX EVANGELISTA DO AMARAL 8,32

. 3º ZILIANI DA SILVA BUSS 7,90

Lista de Pessoas com Deficiência:
NÃO HOUVE CANDIDATO INSCRITO
Lista de Pessoas Negras:
NÃO HOUVE CANDIDATO INSCRITO

ELIETE WARQUEN BAHIA COSTA

PORTARIA Nº 515, DE 2 DE SETEMBRO DE 2019

A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas da Universidade
Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta do
processo nº 23080.042995/2018-76 resolve:

Homologar o resultado do Processo Seletivo Simplificado de Profissionais
Técnicos Especializados em Língua de Sinais do Campus Araranguá, instituído pelo Edital nº
25/2019/DDP, de 24 de maio de 2019, publicado no Diário Oficial da União nº 100, Seção
3, de 27/05/2019.

Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Nº de Vagas: 01 (uma)
NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO

ELIETE WARQUEN BAHIA COSTA

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL
DE NÍVEL SUPERIOR

PORTARIA Nº 197, DE 28 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre o parcelamento de créditos não
tributários da Capes não inscritos em dívida ativa e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE
NIVEL SUPERIOR - CAPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II,
III e IX do art. 26 do Anexo I ao Decreto nº 8.977, de 30 de janeiro de 2017,
considerando a necessidade de normatização dos procedimentos de parcelamento
administrativo de créditos da Capes, de natureza não tributária e não inscritos em dívida
ativa, e considerando o disposto nos processos nº 23038.027186/2016-98 e
23038.008248/2019-13, resolve:

Art.1º O parcelamento administrativo de créditos da Capes, de natureza não
tributária e não inscritos em dívida ativa, regula-se por esta Portaria.

CAPÍTULO I
DOS REQUISITOS
Art. 2º Admitir-se-á a concessão de parcelamento em até o máximo de 60

(sessenta) parcelas mensais.
Art. 3º O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 200,00 (duzentos

reais), no caso de devedores pessoas jurídicas, ou inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais),
no caso de devedores pessoas naturais, sendo vedado o parcelamento em moeda
estrangeira.

Art.4ºO parcelamento poderá ser solicitado:
I - até o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral Federal para adoção

de providências destinadas à cobrança extrajudicial ou judicial; ou
II - nos casos de créditos apurados em Tomadas de Contas Especiais, até o

envio ao Tribunal de Contas da União.
CAPÍTULO II
DO REQUERIMENTO E DA INSTRUÇÃO
Art. 5º O devedor interessado em parcelar o pagamento da dívida deverá

encaminhar à Diretoria de Gestão - DGES a seguinte documentação:
I - pedido de parcelamento, conforme Anexo I, com indicação do valor do

débito consolidado e atualizado, devidamente assinado;
II - termo de parcelamento e de confissão de dívida devidamente assinado,

conforme Anexo II;
III - comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU)

referente à primeira parcela;
IV - no caso de pessoas naturais, cópias do documento oficial de identificação

com foto, do CPF e de comprovante de residência atualizado dos devedores, de seus
representantes legais e de seus fiadores, se for o caso;

V - no caso de pessoas jurídicas, cópias do contrato social, estatuto ou ata da
assembleia de eleição da diretoria atual, e eventuais alterações, que identifiquem os
atuais representantes legais do requerente, bem como do documento oficial de
identificação com foto, CPF e comprovante de residência atualizado dos sócios, de seus
representantes legais e de seus fiadores, se for o caso; e

VI - se for o caso, procuração com poderes específicos para a prática de todos
os atos necessários à formalização do parcelamento, com descrição expressa e precisa de
seu objeto, em especial os poderes para firmar o Termo de Parcelamento constante dos
Anexos a esta Portaria e para renunciar a qualquer pretensão quanto ao valor e à
procedência da dívida.

§1º Cabe ao requerente efetuar o cálculo do valor da parcela de que trata o
inciso III deste artigo, segundo orientações expedidas pela área competente da Capes,
emitir a respectiva Guia de Recolhimento da União - GRU e liquidá-la antes de
protocolizar o pedido de parcelamento.

§2º Faculta-se ao requerente o pagamento da primeira parcela em valor
superior à fração devida, recalculando-se o valor das demais parcelas com base no saldo
remanescente.

§3ºDurante a tramitação do pedido, persiste para o requerente a obrigação de
liquidar as parcelas subsequentes a cada 30 (trinta) dias, contados do pagamento da
primeira parcela, mesmo que ainda não apreciado definitivamente o pedido de
parcelamento.

§ 4º Importará desistência do pedido de parcelamento o não pagamento
tempestivo de qualquer das parcelas subsequentes à primeira, na forma do § 3° deste
artigo.

§5ºNos casos de indeferimento do pedido ou de desistência pelo interessado,
os valores recolhidos na forma deste artigo serão abatidos do montante da dívida.

§6ºA indicação de fiador é obrigatória quando o devedor solicitar o
parcelamento em conjunto com a emissão de Carta de Não Objeção ou certidão negativa
equivalente, quando não comprovar residência no país ou quando assim definido pela
autoridade competente pelo respectivo programa ou em regulamentos específicos.

§7ºA obrigação de indicar fiador prevista no § 6° pode ser substituída pela
apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária,
idônea e suficiente para o pagamento do débito, ou outro meio acautelatório
expressamente autorizado pela Diretoria de Gestão - DGES.

CAPÍTULO III
DO JULGAMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO
Art. 6º Recebido o pedido de parcelamento, compete à DGES:
I - apreciar a regularidade da instrução;
II - aferir o pagamento da primeira parcela e a correção do valor indicado pelo

requerente;
III - decidir sobre a concessão ou não do parcelamento e seus termos;
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