Nº 103, segunda-feira, 2 de junho de 2014
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES
DE MONTES CLAROS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 4/2014
Processo n o- 7/2014.
A Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros torna
público para conhecimento dos interessados que realizará, no dia 17/06/2014
às 14h:30min, em sua sede, no endereço: Rua Barão de Rio Branco, 882,
Centro, Montes Claros (MG), licitação na modalidade de Pregão Presencial,
do tipo menor preço, para a compra e instalação de Acelerador Linear para
radioterapia, com recursos do Convenio 780603/2012/Ministério da Saúde,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referencia do Edital e seus Anexos, cuja cópia poderá ser adquirida junto à Sede
da Irmandade Nossa Senhora das Mercês, no referido endereço, no horário
de 14h às 17h, nos dias úteis ou através do site da instituição: www.santacasamontesclaros.com.br . Telefone: (38)3229-2015/2475.
Montes Claros-MG, 30 de maio de 2014.
DINILTON PEREIRA DA COSTA
Pregoeiro

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ 60.886.413/0001-47.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 540028
A Liquigás Distribuidora S/A torna público que está instaurando licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 540028,
tendo como objeto a Contratação de prestação de serviços de carga,
descarga e movimentação interna de recipientes para GLP para o
Centro Operativo de Macaé/RJ. Envio das propostas eletrônicas até o
dia 13/06/2014 às 09h30min e sua abertura ocorrerá no dia
13/06/2014 às 09h45min. O Edital está à disposição dos interessados
pelo site www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações pelo fone:
(11) 3703-2286 ou pelo fax (11) 3703-2340.
ELAINE DE CÁSSIA VIOLLA CARVALHO
Gerência de Contratação de Serviços

MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS
DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E
AGRONOMIA
AVISO DE VENDA DE IMÓVEL
A Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do CREA torna público que, em cumprimento aos conceitos contidos na Lei Federal n.º 8.666/93, receberá,
no período de 30 de maio a 06 de junho de 2014, propostas comerciais para venda de imóvel comercial para instalação de sua Sede.
Os envelopes lacrados e identificados com as respectivas propostas de
venda deverão ser entregues na sede da Mútua, sito no SHC Norte CL
Quadra 409, Bloco E, nº 80, Asa Norte, CEP: 70857-550, BrasíliaDF, aos cuidados do Setor de Gestão Documental (protocolo). Características pretendidas no imóvel: 1. Localização: Asa Norte - quadras 507, 508, 509, 707, 708, 709. 2. Características físicas: edificação construída a partir de 2012, com 5.000m² a 7.000m² de área
construída, em bom estado de conservação, de fácil acesso, que possua ou apresente facilidade para instalação de rede de dados, telefonia
e ar condicionado, energia estabilizada e possua garagem. A proposta
deverá ser apresentada contando com validade, comprovação da titularidade do imóvel mediante apresentação de certidão atualizada
expedida pelo cartório de registro do imóvel; fotografias das áreas
interna e externa do imóvel, valor expresso em reais, em algarismos
e por extenso, planta baixa e corte do imóvel ofertado. Maiores
informações poderão ser obtidas pelos telefones (61) 3348-0206 ou
através do e-mail comissao.sedenova@mutua.com.br, a partir da publicação deste.
ANTONIO SALVADOR DA ROCHA
Coordenador da Aquisiçao Sede Nova

MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS
DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E
AGRONOMIA
EXTRATO DO CONVÊNIO N o- 2/2014
Instrumento: extrato do Convênio Nº 02/2014. Objeto: participação da
concedente no Programa ACE na TV. Concedente: Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-SC. Convenente: Associação
Catarinense de Engenheiros - ACE. Valor: R$ 13.200,00. Data da
assinatura: 10 de março de 2014. Vigência: 360 dias da data de
assinatura. Fundamento Legal: Lei 8.666/93

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A
EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA REPRESENTAÇÃO NO BRASIL - UNESCO
EXTRATO DE CONTRATO
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914BRA2015, firmado em 02 de agosto de 2007, entre o Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por intermédio de sua
unidade de pesquisa, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência
e Tecnologia (Ibict), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e a Agência Brasileira de
Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE), em
conformidade com o Decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004.
Contratado: Marcio Ribeiro Gurgel do Amaral - Edital nº: 002/2014 Valor: R$ 33.000,00 - Vigência do Contrato: 09/05/2014 a
09/09/2014.
EDITAL N o- 15/2014
PROCESSO SELETIVO
Contrata Consultor Na Modalidade Produto
Projeto 914BRA2015
O Projeto 914BRA2015-PRODOC-MCTI/Ibict/Unesco seleciona consultor na modalidade Produto para Projeto da Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco,
com o seguinte perfil:
1 - PERFIL: 1/015/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Profissional graduado em Biblioteconomia com doutorado em Ciência da Informação
e experiência como pesquisador/professor em Ciência da Informação
e na análise e avaliação de textos da área. 3.1 Cursos/Habilidades
Específicas: Domínio da língua portuguesa; Planejamento de cursos e
disciplinas em Ciência da Informação; Frances nível avançado; e
Inglês nível avançado.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Mais de 120 (cento e
vinte) meses como pesquisador/professor e avaliador de textos em
Ciência da Informação e áreas correlatas.
5 - ATIVIDADES: 5.1 Busca pela legislação e pelas características do mestrado profissional; 5.2 Busca por mestrados profissionais em Ciência e Tecnologia da Informação existentes no Brasil; 5.3 Elaboração de questionário visando investigar as necessidades
profissionais dos funcionários do Instituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia - Ibict de Brasília; análise e contabilização
das respostas obtidas; 5.4 Conversas com a Coordenação de Ensino e
Pesquisa em Ciência e Tecnologia da Informação - Coep/Ibict, Rio de
Janeiro/RJ, objetivando determinar a melhor estrutura inicial para o
mestrado; 5.5 Elaboração da grade curricular e das ementas das disciplinas; 5.6 Análise do "APCN 2012 Aplicativo para Propostas de
Cursos Novos - Manual do Usuário", contendo instruções da Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes
para preenchimento e submissão de novos cursos de pós-graduação;
5.7 Coleta das informações necessárias para preenchimento dos dados
solicitados pela Capes; 5.8 Envio das informações coletadas para
preenchimento do formulário da Capes à coordenadora da Coep; 5.9
Análise e avaliação de textos em Ciência da Informação e áreas
correlatas para disseminação da informação.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: 6.1 Documento técnico contendo informações sobre o mestrado profissional e
diferenças entre este e o mestrado acadêmico. Documento técnico
contendo resultados de busca na Internet e/ou sites atualizados listando mestrados profissionais em Ciência e Tecnologia da Informação. Documento técnico contendo questionário enviado e respondido pelos funcionários do Ibict, com a devida contabilização das
necessidades profissionais dos referidos funcionários; 6.2 Documento
técnico com a grade curricular e ementas para o mestrado profissional; 6.3 Documento técnico contendo as informações necessárias
para o preenchimento do formulário da Capes, sobretudo de possíveis
professores; 6.4 Documento técnico contendo identificação dos textos
avaliados para disseminação dos processos de gestão e disseminação
da informação em Ciência e Tecnologia da Informação.
7 - LOCAL DE TRABALHO: Não há necessidade de o
consultor permanecer na Coordenação de Ensino e Pesquisa em Ciência e Tecnologia da Informação - Coep, no Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia - Ibict, Rio de Janeiro/RJ, durante a vigência do Contrato.
8 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 07 (sete) meses.
Os interessados deverão encaminhar o Curriculum Vitae a
partir do dia 02/06/2014 até o dia 06/06/2014 para o endereço SAUS,
Quadra 05, Lote 06, Bloco H, Protocolo do Ibict, CEP: 70070-912,
Brasília/DF. O Curriculum Vitae deverá ser assinado e rubricado em
todas as páginas (colocado em envelope), indicando o número do
edital e o nome do perfil a que se candidata no envelope. Serão
desconsiderados os CVs remetidos após a data limite indicada neste
edital. Este edital também será publicado no site da Unesco, em
http://www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos.
Em atenção às disposições do Decreto n.º 5.151, de
22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores
ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de
suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de Cooperação Técnica Internacional, ressalvados os casos de professores
universitários que, na forma da LDO, se encontrem submetidos a
regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja
declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de
origem da inexistência de incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas.

Projeto de Cooperação Técnica Internacional 914BRA2015
Por produto firmado no âmbito de Projeto de Cooperação Técnica,
com base no seguinte amparo legal: Documento de Projeto
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014060200203

CECÍLIA LEITE OLIVEIRA
Diretora do IBICT
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EDITAL N o- 20/2014
PROCESSO SELETIVO
Contrata Consultor Na Modalidade Produto
Projeto 914BRA2015
O Projeto 914BRA2015-PRODOC-MCTI/Ibict/Unesco seleciona consultor na modalidade Produto para Projeto da Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco,
com o seguinte perfil:
1 - PERFIL: 2/020/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Profissional graduado na área das Ciências Sociais Aplicadas, com mestrado em
Ciência da Informação. 3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Domínio
da língua portuguesa e Inglês nível intermediário.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Mínimo de 60 (sessenta) meses: Ter experiência em realização de pesquisa e elaboração
e avaliação de projetos e programas; Ter experiência na elaboração de
textos técnicos, com ênfase em Comunicação Científica e Ciência da
Informação; e Ter experiência em sistemas de informação em Ciência
e Tecnologia.
5 - ATIVIDADES: 5.1 Levantamento e análise de documentos sobre experiências com o desenvolvimento de sistemas de
informação do tipo Current Research Information System (CRIS); 5.2
Descrição de modelo de dados e conjunto de ferramentas para administrar sistemas CRIS: bases de dados de pesquisa, dados relacionados ao CRIS (conjuntos de dados científicos e repositórios institucionais de acesso aberto), formato Common European Research
Information Format (CERIF), e a interoperabilidade de sistemas relacionados ao CRIS, acesso a dados e mecanismos de intercâmbio,
normas e diretrizes; melhores práticas; 5.3 Levantamento de ferramentas de indexação (terminologias, vocabulários controlados, listas de assuntos, etc.) que sirvam como exemplo do que precisa ser
desenvolvido para a visualização das competências; e 5.4 Recomendações para desenvolvimento do Mapa da Competência, utilizando o
sistema CRIS.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises
realizadas, conforme abaixo: 6.1 Documento técnico contendo o resultado do levantamento de sistemas de informação do tipo CRIS
desenvolvidos por instituições estrangeiras; 6.2 Documento técnico
contendo a descrição de modelo de dados, conjunto de ferramentas
para administrar sistemas CRIS e as melhores práticas; 6.3 Documento técnico contendo levantamentos e análises das ferramentas de
indexação; e 6.4 Documento técnico contendo as sugestões para o
Mapa da Competência.
7 - LOCAL DE TRABALHO: Não há necessidade de o
consultor permanecer no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - Ibict, Brasília/DF, durante a vigência do contrato.
8 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 05 (cinco) meses.
Os interessados deverão encaminhar o Curriculum Vitae a
partir do dia 02/06/2014 até o dia 06/06/2014 para o endereço SAUS,
Quadra 05, Lote 06, Bloco H, Protocolo do Ibict, CEP: 70070-912,
Brasília/DF. O Curriculum Vitae deverá ser assinado e rubricado em
todas as páginas (colocado em envelope), indicando o número do
edital e o nome do perfil a que se candidata no envelope. Serão
desconsiderados os CVs remetidos após a data limite indicada neste
edital. Este edital também será publicado no site da Unesco, em
http://www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos.
Em atenção às disposições do Decreto n.º 5.151, de
22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores
ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de
suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de Cooperação Técnica Internacional, ressalvados os casos de professores
universitários que, na forma da LDO, se encontrem submetidos a
regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja
declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de
origem da inexistência de incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas.
CECÍLIA LEITE OLIVEIRA
Diretora do IBICT

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA
AGRICUTURA E ALIMENTAÇÃO-FAO
EDITAL N o- 4, DE 30 DE MAIO DE 2014
PROCESSO SELETIVO - PROJETO UTF/BRA/084/BRA
A Diretora Nacional do Projeto, no uso das suas atribuições,
torna público o processo seletivo para os seguintes cargos abaixo:
Consultor Técnico Especialista em Cessão de Áreas Aquícolas - TR 105676.
Atribuições: Análise técnica dos processos de concorrência
pública de áreas e parques aquícolas de águas da União a fim de
subsidiar a implantação do novo Sistema SINAU. Requisito Obrigatório: Mínimo 05(cinco) anos de Graduação em Direito, Administração e/ou áreas afins. Pós Graduação (Especialização/Mestrado/Doutorado) em Gestão Pública e/ou Direito Administrativo. Lotação: Brasília - DF. Vagas: 01
Vigência Contratual: 11 meses.
Mais
informações
dos
cargos
no
site:
https://www.fao.org.br.
Os candidatos deverão inserir seus currículos no site
https://www.fao.org.br no período de 30/05/2014 à 05/06/2014. É
vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Mu-

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

