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ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – PROFESSOR
SUBSTITUTO N° 13/2019
Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (2019), de um lado a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, Autarquia Federal, vinculada ao
Ministério da Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 18.560.547/0001-07, com sua Reitoria
instalada na Rodovia Itabuna-Ibicaraí, BR 415, KM 39, Ferradas, na cidade de Itabuna/BA,
neste ato representada pela Reitora, Profª. JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ,
brasileira, casada, Professora de Terceiro Grau, portador(a) da carteira de identidade RG
1046376321 SSP-RS, registrado no CPF sob o nº 575.212.390-91, doravante denominado
CONTRATANTE e de outro JULIANO OLIVEIRA SANTANA, brasileiro(a), solteira,
portador(a) da carteira de identidade RG 09.600.676-55 SSP-BA , registrado(a) no CPF sob
o nº 011.936.525-10, residente e domiciliada na Rua Bionor Rebouças, nº 37, Bairro São
Bento, Buerarema/BA, doravante denominado CONTRATADO(A), resolvem celebrar o
presente ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, com base no Art.
37, inciso IX da CF, nos dispositivos da Lei nº 8.745, de 09/12/93, e nas seguintes cláusulas
e condições:
A vigência do Contrato n° 01/2019, estabelecida na cláusula quarta, fica prorrogada
a partir de 05 de agosto de 2019 até 04 de fevereiro de 2020. As demais cláusulas e condições
permanecem inalteradas.
E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas, para que produza os seus legais
efeitos.
JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ
Reitora
JULIANO OLIVEIRA SANTANA
Contratado(a)
TESTEMUNHAS:
_____________________________
_____________________________
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ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – PROFESSOR
SUBSTITUTO N° 14/2019
Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (2019), de um lado
a UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, Autarquia Federal, vinculada ao
Ministério da Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 18.560.547/0001-07, com sua Reitoria
instalada na Rodovia Itabuna-Ibicaraí, BR 415, KM 39, Ferradas, na cidade de Itabuna/BA,
neste ato representada pela Reitora, Profª. JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ,
brasileira, casada, Professora de Terceiro Grau, portador(a) da carteira de identidade RG
1046376321 SSP-RS, registrado no CPF sob o nº 575.212.390-91, doravante denominado
CONTRATANTE e de outro EVELLIN BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA, brasileiro(a),
solteira, portador(a) da carteira de identidade RG 20.127.615-18 SSP-BA , registrado(a) no
CPF sob o nº 062.624.615-66, residente e domiciliada na Rua Águas Claras, nº 360, Aptº
203, Bairro Bela Vista, Teixeira de Freitas/BA, doravante denominado CONTRATADO(A),
resolvem celebrar o presente ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
com base no Art. 37, inciso IX da CF, nos dispositivos da Lei nº 8.745, de 09/12/93, e nas
seguintes cláusulas e condições:
A vigência do Contrato n° 02/2019, estabelecida na cláusula quarta, fica prorrogada
a partir de 07 de agosto de 2019 até 06 de fevereiro de 2020. As demais cláusulas e condições
permanecem inalteradas.
E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas, para que produza os seus legais
efeitos.
JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ
Reitora
EVELLIN BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA
Contratado(a)
TESTEMUNHAS:
_____________________________
_____________________________
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ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – PROFESSOR
SUBSTITUTO N° 15/2019
Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (2019), de um lado a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, Autarquia Federal, vinculada ao
Ministério da Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 18.560.547/0001-07, com sua Reitoria
instalada na Rodovia Itabuna-Ibicaraí, BR 415, KM 39, Ferradas, na cidade de Itabuna/BA,
neste ato representada pela Reitora, Profª. JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ,
brasileira, casada, Professora de Terceiro Grau, portador(a) da carteira de identidade RG
1046376321 SSP-RS, registrado no CPF sob o nº 575.212.390-91, doravante denominado
CONTRATANTE e de outro MAIRA SOUZA MACHADO, brasileiro(a), solteira,
portador(a) da carteira de identidade RG 11.557.067-57 SSP-BA , registrado(a) no CPF sob
o nº 041.553.455-01, residente e domiciliada na Rua Germino Alexandrino Correia, nº 331,
Bairro São Judas, Jequié/BA, doravante denominado CONTRATADO(A), resolvem
celebrar o presente ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, com base
no Art. 37, inciso IX da CF, nos dispositivos da Lei nº 8.745, de 09/12/93, e nas seguintes
cláusulas e condições:
A vigência do Contrato n° 04/2019, estabelecida na cláusula quarta, fica prorrogada
a partir de 12 de agosto de 2019 até 11 de fevereiro de 2020. As demais cláusulas e condições
permanecem inalteradas.
E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas, para que produza os seus legais
efeitos.
JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ
Reitora
MAÍRA SOUZA MACHADO
Contratado(a)
TESTEMUNHAS:
_____________________________
_____________________________
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ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – PROFESSOR
SUBSTITUTO N° 16/2019
Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (2019), de um lado a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, Autarquia Federal, vinculada ao
Ministério da Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 18.560.547/0001-07, com sua Reitoria
instalada na Rodovia Itabuna-Ibicaraí, BR 415, KM 39, Ferradas, na cidade de Itabuna/BA,
neste ato representada pela Reitora, Profª. JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ,
brasileira, casada, Professora de Terceiro Grau, portador(a) da carteira de identidade RG
1046376321 SSP-RS, registrado no CPF sob o nº 575.212.390-91, doravante denominado
CONTRATANTE e de outro NATALIA FERRINI LAVIOLA PEREIRA, brasileiro(a),
casada, portador(a) da carteira de identidade RG 909953333 SSP-BA , registrado(a) no CPF
sob o nº 008.383.635-71, residente e domiciliada na Rua Turquesa, nº 258, Bairro Kaikan,
Teixeira de Freitas /BA, doravante denominado CONTRATADO(A), resolvem celebrar o
presente ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, com base no Art.
37, inciso IX da CF, nos dispositivos da Lei nº 8.745, de 09/12/93, e nas seguintes cláusulas
e condições:
A vigência do Contrato n° 06/2018, estabelecida na cláusula quarta, alterada pelo
termo aditivo de 08 de fevereiro de 2019, fica prorrogada a partir de 09 de agosto de 2019
até 25 de agosto de 2019. As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.
E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas, para que produza os seus legais
efeitos.
JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ
Reitora
NATALIA FERRINI LAVIOLA PEREIRA
Contratado(a)
TESTEMUNHAS:
_____________________________
_____________________________
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ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – PROFESSOR
SUBSTITUTO N° 17/2019
Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (2019), de um lado a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, Autarquia Federal, vinculada ao
Ministério da Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 18.560.547/0001-07, com sua Reitoria
instalada na Rodovia Itabuna-Ibicaraí, BR 415, KM 39, Ferradas, na cidade de Itabuna/BA,
neste ato representada pela Reitora, Profª. JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ,
brasileira, casada, Professora de Terceiro Grau, portador(a) da carteira de identidade RG
1046376321 SSP-RS, registrado no CPF sob o nº 575.212.390-91, doravante denominado
CONTRATANTE e de outro RENAN MONTEIRO DO NASCIMENTO, brasileiro(a),
solteiro, portador(a) da carteira de identidade RG 1193621046 SSP-BA , registrado(a) no
CPF sob o nº 020.130.695-61, residente e domiciliado na Rua Projetada 113, nº 101, Bairro
Mirante do Rio, Teixeira de Freitas /BA, doravante denominado CONTRATADO(A),
resolvem celebrar o presente ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
com base no Art. 37, inciso IX da CF, nos dispositivos da Lei nº 8.745, de 09/12/93, e nas
seguintes cláusulas e condições:
A vigência do Contrato n° 07/2018, estabelecida na cláusula quarta, alterada pelo
termo aditivo de 13 de fevereiro de 2019, fica prorrogada a partir de 14 de agosto de 2019
até 13 de fevereiro de 2020. As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.
E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas, para que produza os seus legais
efeitos.
JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ
Reitora
RENAN MONTEIRO DO NASCIMENTO
Contratado(a)
TESTEMUNHAS:
_____________________________
_____________________________
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ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – PROFESSOR
SUBSTITUTO N° 18/2019
Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (2019), de um lado a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, Autarquia Federal, vinculada ao
Ministério da Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 18.560.547/0001-07, com sua Reitoria
instalada na Rodovia Itabuna-Ibicaraí, BR 415, KM 39, Ferradas, na cidade de Itabuna/BA,
neste ato representada pela Reitora, Profª. JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ,
brasileira, casada, Professora de Terceiro Grau, portador(a) da carteira de identidade RG
1046376321 SSP-RS, registrado no CPF sob o nº 575.212.390-91, doravante denominado
CONTRATANTE e de outro VERUSYA SANTOS CORREIA, brasileiro(a), solteira,
portador(a) da carteira de identidade RG 04.132.298-31 SSP-BA , registrado(a) no CPF sob
o nº 560.389.255-20, residente e domiciliado na Rua Alto da Telebahia, 41, Centro,
Itacaré/BA, doravante denominado CONTRATADO(A), resolvem celebrar o presente
ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, com base no Art. 37, inciso
IX da CF, nos dispositivos da Lei nº 8.745, de 09/12/93, e nas seguintes cláusulas e
condições:
A vigência do Contrato n° 10/2018, estabelecida na cláusula quarta, alterada pelo
termo aditivo de 13 de fevereiro de 2019, fica prorrogada a partir de 15 de agosto de 2019
até 14 de fevereiro de 2020. As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.
E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas, para que produza os seus legais
efeitos.
JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ
Reitora
VERUSYA SANTOS CORREIA
Contratado(a)
TESTEMUNHAS:
_____________________________
_____________________________
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ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – PROFESSOR
SUBSTITUTO N° 19/2019
Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (2019), de um lado a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, Autarquia Federal, vinculada ao
Ministério da Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 18.560.547/0001-07, com sua Reitoria
instalada na Rodovia Itabuna-Ibicaraí, BR 415, KM 39, Ferradas, na cidade de Itabuna/BA,
neste ato representada pela Reitora, Profª. JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ,
brasileira, casada, Professora de Terceiro Grau, portador(a) da carteira de identidade RG
1046376321 SSP-RS, registrado no CPF sob o nº 575.212.390-91, doravante denominado
CONTRATANTE e de outro BÁRBARA ÉLLEN CARIBÉ PINHEIRO, brasileiro(a),
solteira, portador(a) da carteira de identidade RG 11.279.096-81 SSP-BA , registrado(a) no
CPF sob o nº 014.050.405-21, residente e domiciliado na Rua Arthur Nilo Santana, 135, Edf.
Duas Marias, Apt. 303, Bairro Zildolândia, Itabuna/BA, doravante denominado
CONTRATADO(A), resolvem celebrar o presente ADITIVO DE CONTRATO POR
TEMPO DETERMINADO, com base no Art. 37, inciso IX da CF, nos dispositivos da Lei
nº 8.745, de 09/12/93, e nas seguintes cláusulas e condições:
A vigência do Contrato n° 08/2018, estabelecida na cláusula quarta, alterada pelo
termo aditivo de 15 de fevereiro de 2019, fica prorrogada a partir de 15 de agosto de 2019
até 14 de fevereiro de 2020. As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.
E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas, para que produza os seus legais
efeitos.
JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ
Reitora
BÁRBARA ÉLLEN CARIBÉ PINHEIRO
Contratado(a)
TESTEMUNHAS:
_____________________________
_____________________________
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ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – PROFESSOR
SUBSTITUTO N° 20/2019
Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (2019), de um lado a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, Autarquia Federal, vinculada ao
Ministério da Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 18.560.547/0001-07, com sua Reitoria
instalada na Rodovia Itabuna-Ibicaraí, BR 415, KM 39, Ferradas, na cidade de Itabuna/BA,
neste ato representada pela Reitora, Profª. JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ,
brasileira, casada, Professora de Terceiro Grau, portador(a) da carteira de identidade RG
1046376321 SSP-RS, registrado no CPF sob o nº 575.212.390-91, doravante denominado
CONTRATANTE e de outro AYALLA OLIVEIRA SILVA, brasileiro(a), solteira,
portador(a) da carteira de identidade RG 326780657SSP-BA , registrado(a) no CPF sob o nº
00073157597, residente e domiciliada na Rua Nina Barreto, nº 69, Bairro Fátima,
Itabuna/BA, doravante denominado CONTRATADO(A), resolvem celebrar o presente
ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, com base no Art. 37, inciso
IX da CF, nos dispositivos da Lei nº 8.745, de 09/12/93, e nas seguintes cláusulas e
condições:
A vigência do Contrato n° 05/2019, estabelecida na cláusula quarta, fica prorrogada
a partir de 15 de agosto de 2019 até 14 de fevereiro de 2020. As demais cláusulas e condições
permanecem inalteradas.
E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas, para que produza os seus legais
efeitos.
JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ
Reitora
AYALLA OLIVEIRA SILVA
Contratado(a)
TESTEMUNHAS:
_____________________________
_____________________________
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ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – PROFESSOR
SUBSTITUTO N° 21/2019
Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (2019), de um
lado a UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, Autarquia Federal, vinculada
ao Ministério da Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 18.560.547/0001-07, com sua Reitoria
instalada na Rodovia Itabuna-Ibicaraí, BR 415, KM 39, Ferradas, na cidade de Itabuna/BA,
neste ato representada pela Reitora, Profª. JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ,
brasileira, casada, Professora de Terceiro Grau, portador(a) da carteira de identidade RG
1046376321 SSP-RS, registrado no CPF sob o nº 575.212.390-91, doravante denominado
CONTRATANTE e de TAINÃ ASSIS MACEDO, brasileiro(a), solteira, portador(a) da
carteira de identidade RG 11.279.096-81 SSP-BA , registrado(a) no CPF sob o nº
014.050.405-21, residente e domiciliado na Travessa Campinas de Brotas, 131, Bloco 91,
Apt 302, Bairro Brotas, Salvador/BA, doravante denominado CONTRATADO(A),
resolvem celebrar o presente ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
com base no Art. 37, inciso IX da CF, nos dispositivos da Lei nº 8.745, de 09/12/93, e nas
seguintes cláusulas e condições:
A vigência do Contrato n° 09/2018, estabelecida na cláusula quarta, alterada pelo
termo aditivo de 14 de fevereiro de 2019, fica prorrogada a partir de 15 de agosto de 2019
até 21 de dezembro de 2019. As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.
E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas, para que produza os seus legais
efeitos.
JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ
Reitora
TAINÃ ASSIS MACEDO
Contratado(a)
TESTEMUNHAS:
_____________________________
_____________________________

Página 12 de 20

Boletim de Serviço Edição nº 08EXTRAORDINÁRIO
ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – PROFESSOR
SUBSTITUTO N° 22/2019
Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (2019), de um
lado a UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, Autarquia Federal, vinculada
ao Ministério da Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 18.560.547/0001-07, com sua Reitoria
instalada na Rodovia Itabuna-Ibicaraí, BR 415, KM 39, Ferradas, na cidade de Itabuna/BA,
neste ato representada pela Reitora, Profª. JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ,
brasileira, casada, Professora de Terceiro Grau, portador(a) da carteira de identidade RG
1046376321 SSP-RS, registrado no CPF sob o nº 575.212.390-91, doravante denominado
CONTRATANTE e de outro LILIAN SANTOS LIMA ROCHA DE ARAUJO,
brasileiro(a), casada, portador(a) da carteira de identidade RG 05.123.063-11 SSP-BA ,
registrado(a) no CPF sob o nº 945.050.635-34, residente e domiciliada Av. São Paulo, nº
2.293, Ap 203, Ed Valência, Bairro Vila Verde, Teixeira de Freitas /BA, doravante
denominado CONTRATADO(A), resolvem celebrar o presente ADITIVO DE
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, com base no Art. 37, inciso IX da CF, nos
dispositivos da Lei nº 8.745, de 09/12/93, e nas seguintes cláusulas e condições:
A vigência do Contrato n° 05/2018, estabelecida na cláusula quarta, alterada pelo
termo aditivo de 23 de julho de 2019, fica prorrogada a partir de 26 de agosto de 2019 até
23 de janeiro 2020. As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.
E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas, para que produza os seus legais
efeitos.
JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ
Reitora
LILIAN SANTOS LIMA ROCHA DE ARAUJO
Contratado(a)
TESTEMUNHAS:
_____________________________
_____________________________
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ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – PROFESSOR
SUBSTITUTO N° 23/2019
Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (2019), de um
lado a UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, Autarquia Federal, vinculada
ao Ministério da Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 18.560.547/0001-07, com sua Reitoria
instalada na Rodovia Itabuna-Ibicaraí, BR 415, KM 39, Ferradas, na cidade de Itabuna/BA,
neste ato representada pela Reitora, Profª. JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ,
brasileira, casada, Professora de Terceiro Grau, portador(a) da carteira de identidade RG
1046376321 SSP-RS, registrado no CPF sob o nº 575.212.390-91, doravante denominado
CONTRATANTE e de outro NATALIA FERRINI LAVIOLA PEREIRA, brasileiro(a),
casada, portador(a) da carteira de identidade RG 909953333 SSP-BA , registrado(a) no CPF
sob o nº 008.383.635-71, residente e domiciliada na Rua Turquesa, nº 258, Bairro Kaikan,
Teixeira de Freitas /BA, doravante denominado CONTRATADO(A), resolvem celebrar o
presente ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, com base no Art.
37, inciso IX da CF, nos dispositivos da Lei nº 8.745, de 09/12/93, e nas seguintes cláusulas
e condições:
A vigência do Contrato n° 06/2018, estabelecida na cláusula quarta, alterada pelo
termo aditivo de 08 de agosto de 2019, fica prorrogada a partir de 26 de agosto de 2019 até
08 de fevereiro de 2020. As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.
E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas, para que produza os seus legais
efeitos.
JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ
Reitora
NATALIA FERRINI LAVIOLA PEREIRA
Contratado(a)
TESTEMUNHAS:
_____________________________
_____________________________
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ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – PROFESSOR
SUBSTITUTO N° 24/2019
Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove (2019), de um lado
a UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, Autarquia Federal, vinculada ao
Ministério da Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 18.560.547/0001-07, com sua Reitoria
instalada na Rodovia Itabuna-Ibicaraí, BR 415, KM 39, Ferradas, na cidade de Itabuna/BA,
neste ato representada pela Reitora, Profª. JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ,
brasileira, casada, Professora de Terceiro Grau, portador(a) da carteira de identidade RG
1046376321 SSP-RS, registrado no CPF sob o nº 575.212.390-91, doravante denominado
CONTRATANTE e de outro JOHNATHAN JUNIOR VAZ CARVALHO, brasileiro(a),
solteiro, portador(a) da carteira de identidade RG 1645082 SSP-ES , registrado(a) no CPF
sob o nº 089.322.217-82, residente e domiciliado na rua Frei Benjamim, nº 240, Recanto do
Lago, Teixeira de Freitas/BA, doravante denominado CONTRATADO(A), resolvem
celebrar o presente ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, com base
no Art. 37, inciso IX da CF, nos dispositivos da Lei nº 8.745, de 09/12/93, e nas seguintes
cláusulas e condições:
A vigência do Contrato n° 06/2019, estabelecida na cláusula quarta, fica prorrogada
a partir de 02 de outubro de 2019 até 01 de abril de 2020. As demais cláusulas e condições
permanecem inalteradas.
E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas, para que produza os seus legais
efeitos.
JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ
Reitora
JOHNATHAN JUNIOR VAZ CARVALHO
Contratado(a)
TESTEMUNHAS:
_____________________________
_____________________________
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CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO– PROFESSOR SUBSTITUTO Nº
07/2019
Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (2019), de um
lado a UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, Autarquia Federal, vinculada
ao Ministério da Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 18.560.547/0001-07, com sua Reitoria
instalada na Rodovia Itabuna-Ibicaraí, BR 415, KM 39, Ferradas, na cidade de Itabuna/BA,
neste ato representada pela Reitora, Profª. JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ,
brasileira, casada, Professora de Magistério Superior, CPF nº 575.212.390-91, doravante
denominado CONTRATANTE e de outro EGLIFE BRAUHER SIQUEIRA DE SOUZA,
brasileiro(a), solteiro, portador(a) da carteira de identidade RG 1155710002 SSP-BA ,
registrado(a) no CPF sob o nº 054.705.665-60, residente e domiciliado na Avenida
Presidente Getúlio Vargas, nº 4667, Ap. 5801, Vila Vargas, Teixeira de Freitas/BA,
doravante denominado CONTRATADO(A), resolvem celebrar o presente CONTRATO
POR TEMPO DETERMINADO, com base no Art. 37, inciso IX da CF, nos dispositivos da
Lei nº 8.745, de 09/12/93 e nas seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O presente instrumento tem por objeto a contratação de Professor Substituto, em
regime de 20 horas semanais, dedicadas, exclusivamente, às atividades de ensino, de acordo
com as disposições legais, estatutárias e regimentais, para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público desta IFES, tendo em vista o Processo Seletivo
Simplificado e demais disposições constantes no Processo protocolado sob nº
23746.006593/2019-19.
PARÁGRAFO ÚNICO: O CONTRATADO(A) exercerá atividade de Magistério
Superior, como Professor Substituto, junto a Universidade Federal do Sul da Bahia campus
Paulo Freire (Teixeira de Freitas).

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.
I – AO CONTRATADO(A) compete:
a) cumprir o horário que lhe for determinado, em qualquer dos turnos letivos de
funcionamento do CONTRATANTE, e executar com zelo, presteza, eficiência e probidade
as tarefas que lhe forem confiadas;
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b) exercer, com exação, pontualidade e assiduidade, as atividades acadêmicas de
ensino que visem à aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e transmissão
do saber e da cultura;
c) observar as normas legais e regulamentares do CONTRATANTE, bem como as
que regulamentam o presente contrato.
II – AO CONTRATANTE compete:
a) pagar a remuneração mensal de R$ 2.688,95 (quatro mil, duzentos e quarenta e
um reais e cinco centavos), equivalente ao Vencimento Básico e a Retribuição por Titulação;
e o valor de R$ 229,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) correspondente à Auxílio
Alimentação, conforme disposto na Portaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão de Nº 11 de 13 de janeiro de 2016, publicada no DOU de 14 de janeiro de 2016;
b) reajustar o valor da remuneração nas mesmas bases e datas dos reajustes gerais
das tabelas de remuneração dos servidores das IFES;
c) efetuar o recolhimento de Imposto de Renda na Fonte sobre o valor da
remuneração devido;
d) efetuar o desconto da contribuição decorrente de vinculação ao regime Geral da
Previdência Social, na forma do disposto em Lei, bem como os prejuízos porventura
causados, pelo CONTRATADO(A) ao CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo.
III - As partes se obrigam a observar e fazer cumprir o disposto nos artigos 53 e 54;
57 a 59; 63 a 80; 97; 104 a 109; 110, incisos I, in fine, e II, parágrafo único, a 115; 116,
incisos I a V, alíneas “a”, e “c”, VI a XII e parágrafo único; 117, incisos I a VI e IX a XVIII;
118 a 126; 127, incisos I, II e III, a 132, incisos I a VII, e IX a XIII; 136 a 142, incisos I,
primeira parte, a III e parágrafos 1 a 4, 236, 238 a 242 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990 (Art. 11 da Lei nº 8.745/93).

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS IMPEDIMENTOS.
O CONTRATADO(A) não poderá:
I - Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no presente contrato;
II - Ser nomeada ou designada, ainda que a título precário ou em substituição, para o
exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
III - Manter acumulação remunerada de cargos públicos, vedada pela CF (Art. 37) .
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA.
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O presente contrato terá início em 05/12/2019 e término em 15/04/2020, podendo ser
prorrogado, se a Legislação permitir e no interesse exclusivo da Administração.
CLÁUSULA QUINTA – DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES.
As infrações disciplinares atribuídas ao CONTRATADO(A) serão apuradas
mediante sindicância, assegurada ampla defesa.
CLÁUSULA SEXTA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO.
I – Extingüir-se-á este contrato, sem direito à indenizações:
a) pelo término do prazo contratual;
b) por iniciativa do CONTRATADO(A), desde que comunique, ao
CONTRATANTE, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias;
c) por iniciativa do CONTRATANTE, nos casos em que, apurada a infração
cometida pelo CONTRATADO(A), através de sindicância sumária, esta será demitida, além
de ser responsabilizada civil e penalmente pelo ato, sem prejuízo de indenização ao erário
público, se for o caso;
d) caso o contratado(a) seja nomeada em cargo público não acumulável, ou não
comprovada a compatibilidade de horários;
e) se a vaga ocupada pelo contratado(a), vier a ser preenchida através de Concurso
Público, para nomeação em cargo efetivo;
f) caso o titular da vaga retorne de afastamento ou licença.
II – O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, em decorrência de conveniência
administrativa, extinguir unilateralmente o presente contrato, independente de comunicação
prévia.
PARÁGRAFO ÚNICO: A extinção do contrato, por conveniência administrativa,
importará no pagamento ao CONTRATADO(A) de indenização correspondente à metade
do que lhe caberia, referente ao restante do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO
O CONTRATANTE e o CONTRATADO(A) declaram estar ciente e aceitar as
cláusulas constantes do presente instrumento, sujeitando-se aos efeitos que dele resultarem,
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ficando entendido e acordado que a inobservância das obrigações estipuladas neste Contrato
implicará na sua rescisão de pleno direito de qualquer das partes.
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO
É competente, para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências resultantes da
interpretação e aplicação decorrentes deste Contrato, juntamente com o CONTRATANTE,
o Foro e Justiça Federal – Seção Judiciária de Itabuna/ (BA).
E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas, para que produza os seus legais
efeitos.

_________________________________________
JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ
Reitora
_______________________________________________
EGLIFE BRAUHER SIQUEIRA DE SOUZA
Contratado(a)
Testemunhas:
____________________________
____________________________
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ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – PROFESSOR
SUBSTITUTO N° 01/2020
Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (2020), de um lado
a UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, Autarquia Federal, vinculada ao
Ministério da Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 18.560.547/0001-07, com sua Reitoria
instalada na Rodovia Itabuna-Ibicaraí, BR 415, KM 39, Ferradas, na cidade de Itabuna/BA,
neste ato representada pela Reitora, Profª. JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ,
brasileira, casada, Professora de Terceiro Grau, portador(a) da carteira de identidade RG
1046376321 SSP-RS, registrado no CPF sob o nº 575.212.390-91, doravante denominado
CONTRATANTE e de outro LILIAN SANTOS LIMA ROCHA DE ARAUJO,
brasileiro(a), casada, portador(a) da carteira de identidade RG 05.123.063-11 SSP-BA ,
registrado(a) no CPF sob o nº 945.050.635-34, residente e domiciliada Av. São Paulo, nº
2.293, Ap 203, Ed Valência, Bairro Vila Verde, Teixeira de Freitas /BA, doravante
denominado CONTRATADO(A), resolvem celebrar o presente ADITIVO DE
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, com base no Art. 37, inciso IX da CF, nos
dispositivos da Lei nº 8.745, de 09/12/93, e nas seguintes cláusulas e condições:
A vigência do Contrato n° 05/2018, estabelecida na cláusula quarta, alterada pelo
termo aditivo de 23 de agosto de 2019, fica prorrogada a partir de 24 de janeiro de 2020 até
23 de julho 2020. As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.
E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas, para que produza os seus legais
efeitos.
JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ
Reitora
LILIAN SANTOS LIMA ROCHA DE ARAUJO
Contratado(a)
TESTEMUNHAS:
_____________________________
_____________________________

Página 20 de 20

