Nº 116, quarta-feira, 19 de junho de 2013
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE
E NORDESTE DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº CO.01/2013
O IDENE-MG torna público que fará realizar através da sua
Comissão Especial de Licitação, às 10:00h do dia 19/07/2013, no 8º
andar do Prédio Gerais, situado na Cidade Administrativa do Estado

NORTIS FARMACÊUTICA LTDA
AVISO DE LICENÇA
NORTIS FARMACÊUTICA LTDA torna público que requereu ao IAP, Renovação Licença de Operação para a atividade de
indústria farmacêutica, implantada na Rua João Guilherme, nº 500 Parque Industrial Nalim, Município de Londrina, Estado do Paraná.
EVELISE CANASSA
Coordenadora da Garantia da Qualidade

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A
EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA REPRESENTAÇÃO NO BRASIL - UNESCO
EDITAL N o- 24, DE 18 DE JUNHO DE 2013
O Projeto 914 BRA2015-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: 1/024/2013
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL:
Graduação em Ciência Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas; e -Profissional com experiência em acompanhamento e avaliação de projetos de pesquisa, com Pós-graduação.
3.1 CURSOS/HABILIDADES ESPECÍFICAS:
- Domínio dos softwares Office (Word, Power Point, Excel)
e das principais ferramentas de busca na internet;
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de Minas Gerais, Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº, Bairro
Serra Verde, Licitação na modalidade Concorrência nº CO.01/2013,
contratação de empresa de engenharia para implantação de pequenas
barragens para a produção de alimentos em 24 Municípios do Semiárido Mineiro, no estado de Minas Gerais. O projeto, a planilha de
quantitativos e preço unitários e demais anexos estará disponível a
partir do dia 19/06/2013 até o dia 18/07/2013. O Edital estará à
disposição dos interessados no site www.idene.mg.gov.br. Os envelopes contendo as Propostas e a Documentação deverão ser pro-

tocolados nos horários de 09:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h do
dia 19/06/2013 até dia 18/07/2013, na Gerência de Licitação do
SEDVAN/IDENE-MG Tel. informações (31) 3915-5140 - 39155186.

-Conhecimento em sistematização de dados e elaboração de
documentos técnicos;
-Domínio da língua portuguesa; e
-Realização de trabalhos em equipe.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
60 (sessenta) meses
-Realização de trabalhos de acompanhamento de projetos;
-Realização de trabalhos com instituições de C&T; e
-Realização de trabalhos com instituições públicas.
5 - ATIVIDADES:
5.1-Identificação dos projetos desenvolvidos no âmbito do
IBICT;
5.2-Levantamentos das informações relativas aos projetos
desenvolvidos no IBICT por meio de reuniões com responsáveis
pelos projetos;
5.3-Levantamento das informações relativas à implementação dos projetos pelos responsáveis operacionais no IBICT;
5.4-Levantamento e análise das ferramentas disponíveis para
gestão e acompanhamento dos projetos no IBICT;
5.5-Consolidação da estrutura de informação adequada para
os projetos desenvolvidos no IBICT; e
5.6-Documento técnico final, identificando a ferramenta mais
adequada à estrutura de informação dos projetos do IBICT, propondo
necessárias adequações.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS:
6.1-Documento técnico com proposta detalhada do método e
plano de trabalho;
6.2-Documento técnico contendo avaliação da estrutura de
informação dos projetos em andamento no IBICT;
6.3-Documento técnico contendo avaliação de compatibilidade das necessidades do IBICT com as ferramentas de acompanhamento disponíveis; e

6.4-Documento técnico contendo uma proposta de metodologia de acompanhamento de projetos, adequada às necessidades do
IBICT.
7 - LOCAL DE TRABALHO:
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia IBICT - Brasília/DF.
8 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 06 (seis) meses
Os interessados deverão encaminhar os Curriculum Vitae do
dia 19/06/2013 até o dia 25/06//2013 no SAUS Quadra 05, Lote 06,
Bloco H, PROTOCOLO DO IBICT, CEP: 70.070-912, Brasília/DF,
dentro de envelope, indicando o número do edital e o nome do perfil
em que se candidata. Serão desconsiderados os CVs remetidos após a
data limite indicada neste edital. O Curriculum Vitae deverá ser assinado e rubricado em todas as páginas.
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 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.
Este edital também está publicado no site da UNESCO, em
http://app2.brasilia.unesco.org/vagasubo.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032013061900251

RODRIGO FRANÇA PADOVANI
Presidente da Comissão

EMIR JOSÉ SUAIDEN
Diretor do IBICT

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

