Nº 162, segunda-feira, 25 de agosto de 2014
EDITAL N o- 37, DE 22 DE AGOSTO DE 2014
PROCESSO SELETIVO
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: 2/037/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Graduação em
Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Desenho Industrial,
Design Gráfico, publicidade ou Comunicação social. Profissional.com
capacidade em desenvolver e implementar projetos de identidade visual. 3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Ter conhecimento em desenvolvimento de identidade visual para sistemas web, especificamente em webdesign em sistemas desenvolvido com DSpace; Ter
prática na implementação de identidade visual e documentação técnica para sistemas web; Inglês/espanhol nível básico. Não é obrigatório ter pós-graduação ou especialização. 4 - EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL: Ter no mínimo 36 (trinta e seis) meses de: Experiência em desenvolvimento em webdesigner e Experiência em
documentação de sistemas web. 5 - ATIVIDADES: 5.1 Levantar das
características das bibliotecas digitais e das expectativas do projeto
dos Saberes do Cerrado; 5.2 Propor e implementar uma identidade
visual para as bibliotecas digitais, atendendo as restrições técnicas
impostas pela tecnologia responsiva utilizada no DSpace, atendendo
as expectativas do projeto Saberes do Cerrado. 5.3 Desenvolver documentação que possibilite o repasse das tecnologias utilizadas na
proposição da identidade visual. 6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os
estudos e análises realizadas, conforme abaixo: 6.1 Documento técnico detalhado, contendo o levantamento das expectativas do projeto
Saberes do Cerrado no que diz respeito à identidade visual das bibliotecas, assim como as características das bibliotecas; 6.2 Documento técnico detalhado, contendo a proposta da identidade visual
das bibliotecas, assim como as questões relacionadas à implementação da identidade, destacando as restrições apresentadas pela tecnologia responsiva utilizada pelo Dspace e a compatibilização com as
necessidades do projeto; 6.3 Documento técnico detalhado, contendo
explicações sobre a tecnologia responsiva utilizada nas bibliotecas
Dspace. 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 25/08/2014 até o dia
29/08/2014 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./ Projeto
EDITAL N o- 38, DE 22 DE AGOSTO DE 2014
PROCESSO SELETIVO
Contrata Consultor Na Modalidade Produto
Projeto 914BRA2015
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: 3/038/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Profissional com
Graduação em Comunicação ou Biblioteconomia, preferencialmente
com experiência em divulgação científica. 3.1 Cursos/Habilidades
Específicas: Domínio da língua portuguesa; Levantamento de dados
na web para elaboração de textos; Redação de documentos técnicos;
Domínio de planilhas eletrônicas (Excel, por exemplo); Experiência
com trabalho em redes de colaboração e; Inglês nível intermediário
para leitura de textos técnicos. 4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Ter no mínimo 24 (vinte e quatro) meses de experiência em: Levantamento de informações na web para alimentação de bancos de
dados; Realização de trabalhos em equipe; Participação em trabalhos
de pesquisa no campo da ciência e tecnologia e; Experiência em
trabalhos de análise de sites. 5 - ATIVIDADES: 5.1 Análise dos
portais das Unidades de Pesquisa (UP) do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI) e mapeamento de projetos de pesquisa, pesquisadores e produção científica disponíveis em cada portal,
assim como os eventos realizados por essas UPs. 5.2 Identificar os
canais de comunicação entre UPs e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) com o objetivo de obter
informações que não estejam disponíveis e/ou publicadas nos portais
sobre produções científicas, tecnológicas e inovadoras, atividades e
produções de divulgação científica e eventos produzidos nas UPs. 5.3
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Criar um cadastro de pontos de contatos nas UPs que possam fornecer periodicamente informações da produção científica e tecnológica. 5.4 Identificar em cada UP os projetos de pesquisa em andamento e os respectivos pesquisadores. 5.5 Identificar artigos publicados em periódicos científicos e patentes depositadas no Brasil e
no exterior a partir de janeiro de 2013. 5.5 Criar metodologia de
trabalho para busca e organização das informações sobre a produção
científica, tecnológica e inovadora das unidades de pesquisas do
(MCTI). 5.6 Participar de reuniões periódicas com a equipe do Canal
Ciência para alinhamento da metodologia de trabalho. 6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos
técnicos em formato digital e impresso que consolidem os estudos e
análises realizadas, conforme abaixo: 6.1 Documento técnico contendo o diagnóstico da produção científica de cada UP em seus
respectivos portais. 6.2 Documento técnico contendo o cadastro de
pontos de contatos de cada UP e uma metodologia para coleta sistemática de informações sobre pesquisas, pesquisadores, produção
científica das instituições, assim como os eventos por elas realizados.
6.3 Documento técnico contendo o mapeamento geral de informações
sobre: a) Projetos de pesquisas, os respectivos pesquisadores com os
devidos links para o currículo Lattes. b)Título original dos artigos
publicados nos últimos 03 (três) anos em periódicos científicos, contendo links para as publicações ou anexo impresso. c) Patentes depositas nos últimos 03 (três) anos, com breve descrição. d) Relação
de eventos realizados sistematicamente por cada UP. 7 - LOCAL DE
TRABALHO: O consultor deverá estar em constante interação com a
equipe técnica, nas instalações do IBICT, durante a vigência do contrato. 8 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 04 (quatro) meses. Os interessados deverão encaminhar o Curriculum Vitae do dia 25/08/2014
até o dia 29/08/2014 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
EDITAL N o- 39, DE 22 DE AGOSTO DE 2014
PROCESSO SELETIVO
Contrata Consultor Na Modalidade Produto
Projeto 914BRA2015
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: 2/039/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Profissional com
graduação em curso da área das Ciências Humanas ou Sociais Aplicadas e experiência em iniciativas de conteúdos digitais com PósGraduação. 3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Elaboração de documentos técnicos; Conhecimento de editores de texto; Domínio da
língua portuguesa e Espanhol nível intermediário. 4 - EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL: Ter no mínimo 60 (Sessenta) meses de: Experiência na participação de projetos de pesquisa; Experiência na coordenação de projetos de pesquisa; Experiência na realização de trabalhos de consultoria; Experiência na execução de projetos de pesquisa sobre o tema conteúdos digitais. 5 - ATIVIDADES: 5.1 Levantamento da infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC's existente na América Latina; 5.2 Mapeamento de
instituições que atuam em armazenagem digital e repositórios digitais
em software livre existentes na América Latina; 5.3 Mapeamento das
instituições que atuam na produção de conteúdos audiovisuais digitais
existentes na América Latina; e 5.4 Elaboração de uma proposta de
constituição de uma rede latino-americana de conteúdos digitais em
ciência, tecnologia, comunicação e inovação. 6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que
consolidem os estudos e análises realizadas, conforme abaixo: 6.1
Documento técnico contendo revisão bibliográficas sobre o tema repositórios digitais abrangendo: a) infraestrutura de TIC's existentes na
América Latina; b) instituições de armazenagem digital, produção de
conteúdos digitais e repositórios em software livre na América Latina;
6.2 Documento técnico contendo um relato detalhado da pesquisa e a
proposta de constituição de uma rede latino-americana de conteúdos
digitais em ciência, tecnologia, comunicação e inovação. 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 25/08/2014 até o dia 29/08/2014 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
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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

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA
AGRICUTURA E ALIMENTAÇÃO-FAO
EDITAL N o- 22, DE 22 DE AGOSTO 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 Especialista em Capacitação de Gestores - TR
106684
Atribuições: Realizar proposta de estudos contemplando metodologia para capacitação de gestores no setor aquícola. Requisitos
Obrigatórios: Mínimo de 15 (quinze) anos de graduação em Administração, Secretariado, Gestão Aquícola ou áreas afins; Língua
Estrangeira: Inglês Avançado; Mínimo de 5 (cinco) anos de experiência profissional comprovada em atividades administrativas em
órgãos públicos; Experiência profissional mínima comprovada de 2
(dois) anos em atividades de ligadas à administração, secretariado ou
gestão de pessoas; Habilidade em Informática (Pacote Office).
Lotação: Brasília - DF - Vaga: 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 25 a 31/08/2014. 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 subsidiarias e controladas,
no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional. Fundamento Legal: Decreto nº 5151, de 22/07/2004.
MARIA FERNANDA NINCE FERREIRA
Diretora Nacional do Projeto

SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL N o- 2/14/SIURB
A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E
OBRAS - SIURB, comunica aos interessados que o CADERNO DE
LICITAÇÃO estará à disposição para consulta e poderá ser obtido
gratuitamente mediante download na página: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou, mediante entrega de 01 (um) DVD-ROM
VIRGEM, na Divisão Técnica de Licitações - G.2, situado na Av.
Avenida São João, 473 - 21º andar - Edifício Olido, no horário das
09:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas, a partir do dia
26/08/2014. RDC PRESENCIAL N o- 2/14/SIURB - PROCESSO N o- .
2013-0.149.472-7. Objeto: Execução de Serviços e Obras Para Construção do Hospital Municipal de Parelheiros, Localizado Na Rua
Euzébio Coghi X Rua Cacoal. Prazo Para Consulta e Aquisição: a
partir de 26/08/2014. Data Para Visita Técnica: A visita facultativa
poderá ser realizada no HOSPITAL MUNICIPAL DE PARELHEIROS, a ser construído na RUA EUZÉBIO COGHI X RUA CACOAL, no dia 17/09/2014 - das 10:00 às 12:00 horas, a qual será
acompanhada por técnico da PMSP. ASSINATURA DO MEMORANDO CAUÇÃO: até 17/09/2014. LIMITE PARA A EFETIVAÇÃO DA CAUÇÃO EM SF/SUTEM/DIARE: até 17/09/2014. ENTREGA DOS ENVELOPES: das 13:00 às 14:00 horas do dia
18/09/2014. SESSÃO DE ABERTURA: dia 18/09/2014 às 14:00
horas. Obs.: As empresas que adquirirem o Edital mediante "download" na página da "internet" deverão obrigatoriamente retirar na
Divisão Técnica de Licitações (Avenida São João, 473 - 21º andar,
nesta Capital, das 09:30h às 11:30h e das 13:30h às 16:00h), cópia
dos demais anexos que compõem o Edital, até a data estabelecida
naquele instrumento convocatório, mediante a entrega de 01 DVD
ROM virgem.
CAMILA SHOJI
Secretária Pleno

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DE SÃO PAULO
AVISOS
CONCORRÊNCIA N o- 5/2014
Processo 263/2014
No exercício de suas atribuições, o Diretor Superintendente
do SEBRAE-SP acatou os termos do Parecer nº 52/2014, da Comissão Permanente de Licitações, conhecendo do recurso interposto
pela licitante MR FRANCA TREINAMENTOS EMPRESARIAIS

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

