Nº 154, quarta-feira, 13 de agosto de 2014
07 de agosto de 2014, que passa a ter a redação a seguir especificada,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital:
Onde se lê:
4.1.1- Além das vagas previstas neste Edital, das que vierem
a ser criadas durante o prazo de validade deste Processo Seletivo
Público, 20% (cinco por cento) serão providas na forma da Lei nº
12.990/2014, de 9 de junho de 2014, respeitado o cadastro por cargo/localidade ou cargo/polo de trabalho.
10.1 - Recursos quanto aos conteúdos das questões objetivas
e/ou aos gabaritos divulgados - o(a) candidato(a) poderá apresentar
recursos, desde que devidamente fundamentados e encaminhados até
14/10/2014.
Leia-se:
4.1.1- Além das vagas previstas neste Edital, das que vierem
a ser criadas durante o prazo de validade deste Processo Seletivo
Público, 20% (vinte por cento) serão providas na forma da Lei nº
12.990/2014, de 9 de junho de 2014, respeitado o cadastro por cargo/localidade ou cargo/polo de trabalho.
10.1 - Recursos quanto aos conteúdos das questões objetivas
e/ou aos gabaritos divulgados - o(a) candidato(a) poderá apresentar
recursos, desde que devidamente fundamentados e encaminhados nos
dias 13 e 14/10/2014.
ANEXO III - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Onde se lê:
TÉCNICO(A) QUÍMICO(A) I
[ ... ]
5. Física - mecânica: sistema internacional de unidades; ordem de grandeza, potência de dez e algarismos significativos; leis de
Newton: força, massa e peso; trabalho e conservação de energia
hidrostática: massa específica e pressão. [ ... ]
Leia-se:
TÉCNICO(A) QUÍMICO(A) I
[ ... ]
5. Física - mecânica: sistema internacional de unidades; ordem de grandeza, potência de dez e algarismos significativos; leis de
Newton: força, massa e peso; trabalho e conservação de energia;
hidrostática: massa específica e pressão. [ ... ]
Inclui-se ao texto do edital os subitens:
12.2.1 - A experiência, quando exigida, deverá ser comprovada por meio de apresentação de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certidão do órgão de classe onde conste
claramente que o(a) profissional possui a experiência prevista, no
tempo exigido, e/ou de publicação no Diário Oficial da União, excluídos os tempos de estágios, complementada por declaração do
contratante, em que conste claramente que o(a) candidato(a) exerceu
as atividades previstas, no tempo mínimo exigido, ou ainda, por meio
de apresentação de contratos, juntamente com os respectivos recibos
de pagamento comprobatórios de prestação de serviços no exercício
da profissão, atividades desenvolvidas e o período de tempo correspondente.
12.2.2 - Para experiência profissional no exterior, os documentos deverão estar traduzidos para a Língua Portuguesa por
tradutor(a) juramentado(a).
Anexo II - CARGOS, REQUISITOS, EXEMPLOS DE
ATRIBUIÇOES E REMUNERAÇÃO, para os cargos de Nível Médio
AJUDANTE DE MOTORISTA GRANEL I, MOTORISTA DE CAMINHÃO GRANEL I, OFICIAL DE MANUTENÇÃO I -ELÉTRICA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO I - ELETRÔNICA, OFICIAL
DE MANUTENÇÃO I - MECÂNICA, no texto de Requisitos, onde
se Lê: "...- curso NR-3;...", Leia-se: "...- curso NR-13;...".
VERA REGINA BENEDET BARREIROS
Gerente Corporativo de Recursos Humanos

MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS
DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Instrumento: extrato de convênio nº 05/2014. Concedente: Caixa de
Assistência dos Profissionais do CREA RO. Convenente: Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia. Objeto: apoiar a
publicidade de banner da Concedente no site do CREA/RO a ser
publicado no prazo de vigência do convenio. Valor do repasse: R$
1.000,00. Data de assinatura: 11 de julho de 2014. Vigência: 120
(cento e vinte) dias contados da data de sua assinatura. Fundamento
Legal: Lei nº 8.666/93.
Instrumento: extrato de convênio nº 06/2014. Concedente: Caixa de
Assistência dos Profissionais do CREA RO. Convenente: Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia. Objeto: viabilizar
veiculações publicitária de matéria da concedente, seus produtos, convênios e benefícios na 9ª edição da Revista com periodicidade trimestral contendo 36 páginas e tiragem de 3.000 exemplares a serem
publicados no prazo de vigência do presente convênio. Valor do
repasse: R$ 4.000,00. Data de assinatura: 16 de julho de 2014. Vigência: 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua assinatura.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.
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NEOPUL - SOCIEDADE DE ESTUDOS
E CONSTRUÇÕES S.A. DO BRASIL
CNPJ: 11.754.910/0001-86
RETIFICAÇÃO
No Balanço Patrimonial de 31/12/2013, publicado no DOU
em 15/04/14, página 199, seção 03, onde se lê: Total do Ativo Circulante, leia-se: Total do Ativo Não Circulante.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA
A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA REPRESENTAÇÃO NO BRASIL - UNESCO
EDITAL N o- 33, DE 12 DE AGOSTO DE 2014
PROCESSO SELETIVO
Projeto 914BRA2015
Contrata Consultor Na Modalidade Produto
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: 2/033/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Profissional Graduado em Economia ou Geografia ou Planejamento Urbano e Regional, Superior, preferencialmente com pós-graduação; Conhecimento sobre os Sistemas Nacional e Regionais de Planejamento; Experiência com pesquisa em informações socioeconômicas e conhecimento de ferramentas de editores de texto e de planilha de dados; e
Conhecimento dos temas relacionados a demografia, socioeconomia e
ao desenvolvimento regional. 3.1Cursos/Habilidades Específicas: domínio da língua portuguesa como instrumento de trabalho, para redação de textos; conhecimento de pesquisa em base de dados; e
conhecimento de sistemas e redes de informação. 4 - EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL: 4.1 Realização de trabalhos na área do planejamento, preferencialmente sobre desenvolvimento metropolitano; 4.2
Participação em trabalhos relacionados com a dinâmica socioeconômica de áreas metropolitanas; e 4.3 Experiência de realização de
trabalhos em equipe. 5 - ATIVIDADES: 5.1 Levantamento dos Planos
e Programas de Desenvolvimento envolvendo a escala regional e subregional nas quais está inserido o Distrito Federal; 5.2 Análise dos
Planos e Programas identificados considerando sua evolução, direcionamento de ações e diretrizes propostas; 5.3 Identificação dos
órgãos envolvidos, nos diferentes níveis, bem como das atribuições de
cada um no contexto das ações propostas; 5.4 Levantamento das
informações socioeconômicas constantes dos Planos e Programas e
análise da evolução da realidade, com ênfase na escala do Distrito
Federal e sua área de influência; e, 5.5 Levantamento e análise da
evolução das estratégicas programáticas e conclusões dos diferentes
Planos e Programas. 6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS:
Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e
análises realizadas, conforme abaixo: 6.1 Documento técnico com
Resumo Analítico e Progressivo dos Planos e Programas de Desenvolvimento Regional nas escalas regional e sub-regional envolvendo o Distrito Federal; 6.2 Documento técnico com análise da
evolução da expansão metropolitana do Distrito Federal vis-à-vis as
ações programáticas propostas nos Planos e Programas a esse respeito, com base nas informações socioeconômicas constantes desses
Planos e Programas. 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: 04 (quatro)
meses. Os interessados deverão encaminhar o Curriculum Vitae do
dia 13/08/2014 até o dia 19/08/2014 no 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 em 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 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
Coordenadora e Resp. p/Projeto

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DE SÃO PAULO
EXTRATOS DE CONTRATOS DE PATROCÍNIO
Espécie: Processo 2425/2013 - Contrato 004/2014.
Partícipe: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado
de São Paulo - SEBRAE-SP.
Partícipe Patrocinada: Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de São Paulo - AIPESP.
Objetivo: Apoio institucional com liberação de verba para realização
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do evento "Encontro de Negócios e Tendências na Panificação e
Foodservice". Valor da cota: R$ 35.000,00. Vigência: da data de
assinatura do contrato até 31/01/2015. Data de assinatura: 01/07/2014.
Assinatura: pelo SEBRAE-SP, Ivan Hussni (conforme Resolução
CDE nº 005/2014) e Pedro Rubez Jehá e pela Patrocinada, Cássio
Luciano Borges Barbosa e Manoel Alves Rodrigues Pereira.
Espécie: Processo 810/2014 - Contrato 038/2014.
Partícipe: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado
de São Paulo - SEBRAE-SP.
Partícipe Patrocinado: Sindicato Rural de Araraquara.
Objetivo: Apoio institucional com liberação de verba para realização
do evento "Dia do Agricultor". Valor da cota: R$ 5.804,70. Vigência:
da data de assinatura do contrato até 20/10/2014. Data de assinatura:
21/07/2014. Assinatura: pelo SEBRAE-SP, Ivan Hussni (conforme
Resolução CDE nº 005/2014) e Pedro Rubez Jehá e pelo Patrocinado,
Nicolau de Souza Freitas.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 19/2014
Tipo: Menor Preço Global.
Torna público que promoverá licitação com fundamentação
legal no Regulamento de Licitação e Contrato do SENAC, cujo objeto é a seleção de empresas especializadas no fornecimento De
Câmeras E Acessórios Fotográficos Para A Assessoria De Marketing
E Comunicação De Belo Horizonte, Representantes Regionais E Unidades Desta Capital E Do Interior De Minas Gerais, pelo período de
12 (doze) meses, conforme especificações descritas no Edital e seus
Anexos. Todo o certame será efetuado através do Sistema Informatizado de Licitações do Banco do Brasil, site: www.licitacoese.com.br, observando sempre o horário de Brasília-DF. Recebimento
das propostas até às 09h00min do dia 21/08/2014 e abertura das
propostas: às 09h00min do dia 21/08/2014. Início da Sessão Pública
de Disputa de Preços: às 11h00min do dia 21/08/2014. Aquisição do
edital: gratuitamente pela INTERNET, nos sites, www.licitacoese.com.br e www.mg.senac.br. Mais informações poderão ser obtidas
no endereço acima ou pelo telefone (31) 3048-9137, de segunda a
sexta-feira (exceto feriado), no horário de 08h00min as 17h00min, na
Comissão Permanente de Licitação do SENAC Minas.
ROGÉRIO SAMPAIO DE CASTRO
Pregoeiro do Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MATO GROSSO
DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2014
Objeto: registro de preço para aquisição de material de limpeza. Data
de Apresentação da documentação e Propostas: até às 14h30min (horário de MS) do dia 22/08/2014. Retirada do Edital:
www.fiems.com.br/licitacoes Maiores informações pelo telefone
xxx(67) 3389-9149 ou email: avelasquez@sfiems.com.br
ADRIANE MORAES VELÁSQUEZ
p/Comissão Permanente de Licitação

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 300/2014
O Departamento Regional de São Paulo do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI) comunica abertura da licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 300/2014. Objeto: Aquisição de plantas
de refrigeração didática. Retirada do Edital: a partir de 13 de agosto
de 2014, na Avenida Paulista, 1313, 2º andar, Bela Vista, São Paulo,
SP, ou pelo portal www.sp.senai.br - opção licitações. Participação no
Pregão Eletrônico: exclusivamente pela Internet, no endereço www.licitacoes-e.com.br conforme edital. Sessão de disputa de preços (lances): 25 de agosto de 2014 às 9h30.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 338/2014
O Departamento Regional de São Paulo do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI) comunica abertura da licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 338/2014. Objeto: Aquisição de móveis
de aço inox (armários para alimentos, estantes, mesas, carrinhos para
transporte de farinhas, carros esqueletos para panificação, entre outros). Retirada do Edital: a partir de 13 de agosto de 2014, na Avenida
Paulista, 1313, 2º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, ou pelo portal
www.sp.senai.br - opção licitações. Participação no Pregão Eletrônico: exclusivamente pela Internet, no endereço www.licitacoese.com.br conforme edital. Sessão de disputa de preços (lances): 26 de
agosto de 2014 às 9h30.
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

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

