Nº 190, quinta-feira, 2 de outubro de 2014
tendo análise das informações sobre atendimento ofertado pelo Ibict
em relação às ferramentas PKP apoiadas pelo Ibict; 6.2 Documento
técnico detalhado contendo análise da participação no SEERaD; 6.3
Documento técnico contendo a proposta de base de solução, organizado, para as ferramentas do PKP. 7 - LOCAL DE TRABALHO:
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: 03 (três)
meses. Os interessados deverão encaminhar o Curriculum Vitae do
dia 02/10/2014 até o dia 08/10/2014 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.
Brasília-DF, 1 de outubro de 2014.
CECÍLIA LEITE OLIVEIRA
Coordenadora e Resp./Projeto
EDITAL N o- 50, 1 o- DE OUTUBRO DE 2014
CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
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: 2/050/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Graduação em
Ciência da Computação ou Sistemas de Informação ou Desenho Industrial ou Design Gráfico; Profissional capacitado em designer e
implementação em ambientes gráficos web (WebDesigner). 3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Ter conhecimento da língua inglesa como instrumento de trabalho; Ter prática na elaboração de identidades
visuais para sistemas web; Inglês instrumental. 4 - EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL: Ter, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses em projeto
de WebDesigner; Experiência em documentação de sistemas Web. 5 ATIVIDADES: 51. Levantar, com base nas necessidades dos administradores da BDTD, características e funcionalidades que devem
ser implementadas na proposta da nova identidade visual. 5.2. Levantar e avaliar, com base em outros sistemas que utilizam o VUFind,
características e funcionalidades que a ferramenta permite para a
proposta da nova identidade visual. 5.3. Propor e implementar a
proposta da nova identidade visual, atendendo as restrições técnicas
impostas pela tecnologia utilizada no VUFind. 5.4. Desenvolver documentação que possibilite o repasse das tecnologias utilizadas na
proposição da nova identidade visual da BDTD. 6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que
consolidem os estudos e análises realizadas, conforme abaixo: 6.1
Documento técnico detalhado contendo o estudo da identidade visual
da antiga BDTD para adaptação à tecnologia adotada no software
VUFind; 6.2 Documento técnico detalhado contendo a proposta da
nova identidade visual da BDTD observando as restrições técnicas
impostas pela tecnologia utilizadas no VUFind; 6.3 Documento técnico detalhado contendo explicações sobre a tecnologia utilizada para
a construção da página web da BDTD e o processo de construção da
nova identidade visual da BDTD. 7 - LOCAL DE TRABALHO: Não
há necessidade de o consultor permanecer no Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) durante a vigência do
contrato. 8 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 03 (três) meses. Os
interessados deverão encaminhar o Curriculum Vitae do dia
02/10/2014 até o dia 08/10/2014 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.
Brasília-DF, 1 de outubro de 2014.
CECÍLIA LEITE OLIVEIRA
Coordenadora e Resp./Projeto
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EDITAL N o- 51, 1 o- DE OUTUBRO DE 2014
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: 2/051/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Graduação em
Ciência da Computação ou Sistemas de Informação ou Análise de
Sistemas. Profissional capacitado em programação de Java em ambientes web, com noções de administração de banco de dados (Programador JavaWeb). 3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Ter conhecimento da língua inglesa como instrumento de trabalho; Inglês instrumental. 4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter, no mínimo, 36
(trinta e seis) meses em projeto de desenvolvimento de sistemas;
Documentação de sistemas web. 5 - ATIVIDADES: 5.1. Levantar,
com base nas necessidades dos administradores da BDTD, funcionalidades que devem ser implementadas na página de administração
da BDTD; 5.2. Levantar, com base nas necessidades dos administradores de sistemas de informação das instituições, funcionalidades
que devem ser implementadas na página de administração da BDTD;
5.3. Propor e implementar a página de administração para a BDTD;
5.4. Desenvolver documentação que possibilite o repasse das tecnologias utilizadas na proposição da página de administração da
BDTD. 6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises
realizadas, conforme abaixo: 6.1 Documento técnico detalhado contendo levantamento, com base nas necessidades dos administradores
da BDTD e dos administradores de sistemas de informação das instituições, funcionalidades que devem ser implementadas na página de
administração da BDTD; 6.2 Documento técnico detalhado contendo
proposta para a página de administração para a BDTD; 6.3 Documento técnico detalhado contendo documentação que possibilite o
repasse das tecnologias utilizadas na proposição da página de administração da BDTD. 7 - LOCAL DE TRABALHO: Não há necessidade de o consultor permanecer no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) durante a vigência do
contrato. 8 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 03 (três) meses. Os
interessados deverão encaminhar o Curriculum Vitae do dia
02/10/2014 até o dia 08/10/2014 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.
Brasília-DF, 1 de outubro de 2014.
CECÍLIA LEITE OLIVEIRA
Coordenadora e Resp./Projeto
EDITAL N o- 52, 1 o- DE OUTUBRO DE 2014
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: 2/052/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Graduação em Sistemas de informação ou Análise de Sistemas ou Engenharia da Computação ou Ciência da Computação. Profissional capacitado em desenvolvimento e customização em DSpace e programação em Javaweb. 3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Ter prática na elaboração
de documentos técnicos; Ter conhecimentos da tecnologia XML; Ter
participado em projetos na área de ciência, tecnologia e inovação; Ter
domínio da língua portuguesa como instrumento de trabalho; Inglês,
nível básico. 4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter, no mínimo,
36 (trinta e seis) meses em desenvolvimento e customização em
Javaweb e DSpace; Experiência em documentação de sistemas Web.
5 - ATIVIDADES: 5.1. Levantamento das necessidades de ajustes do
software DSpace e adição de novas facilidades em forma de Plugins;
Sendo estas divididas em três grupos: a) Geração de relatórios e
estatísticas refinadas, com apresentação de gráficos e tabelas, por
meio de consultas às bases de dados do sistema e a pontos de
monitoração configuráveis. É desejável que se utilize as próprias
ferramentas de indexação do sistema (Apache-Solr) para construção
dos pontos de monitoração; b) Integração completa e desenvolvimento de uma base de controle de autoridade, para atuação em diversos campos do esquema preenchimento dos formulários de entrada, como por exemplo: agência de fomento, editora, áreas do
conhecimento do CNPq, citações, referencias bibliográficas etc; c)
Criação de um api de streaming para os documentos, sejam eles
imagens, áudios, vídeos, textos em diversos formatos. O API seria
chamado de forma interna ao sistema, o que geraria um "frame" de
pré-visualização do objeto. 5.2. Estudo para desenvolvimento de pro-
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gramas piloto dos Plugins, que implementam os ajustes levantados no
item 5.1., assegurando a integração pela utilização dos padrões de
desenvolvimento, com a criação de documentação de apoio que assegure o registro e o repasse da tecnologia; 5.3. Estudo sobre identidade visual para o sistema, desenvolvendo proposta de leiaute que
atenda a adequação do Repositório Comum e a identidade visual do
Ibict. 5.4. Plano de repasse de tecnologia dos Plugins, com descrição
dos padrões utilizados. 6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises realizadas, conforme abaixo: 6.1 Documento técnico
detalhado, contendo a proposta de identidade visual para o Repositório Comum, com explicação de cada elemento, folhas de estilo e
outros documentos; 6.2 Documento técnico detalhado, contendo relatório de implementação dos programas em forma de Plugins, que
atendam as necessidades de ajuste do DSpace para atendera a demanda do Repositório Comum; 6.3 Documento técnico detalhado,
contendo a documentação técnica, manuais e guias sobre todos os
programas desenvolvidos com o propósito de registro e transferência
de tecnologia utilizada. 7 - LOCAL DE TRABALHO: Não há necessidade de o consultor permanecer no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) durante a vigência do
contrato. 8 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 03 (três) meses. Os
interessados deverão encaminhar o Curriculum Vitae do dia
02/10/2014 até o dia 08/10/2014 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.
Brasília-DF, 1 de outubro de 2014.
CECÍLIA LEITE OLIVEIRA
Coordenadora e Resp./Projeto

PIER MAUÁ S/A
AVISO
O Píer Mauá S/A, Arrendatária Da Companhia Docas Do
Rio De Janeiro, Conforme Contrato De Arrendamento C-Depjur Nº
100/97, De 06 De Novembro De 1997, Comunica A Praça Que Em
Atendimento À Instrução Normativa Srf Nº 519, De 08 De Março De
2005, Foi Cedido Onerosamente O Uso De Espaços Pré-Definidos No
Interior Da Estação Marítima De Passageiros (Esmapa), A Titulo
Precário E Por Prazos Determinados, Com Vigência 15 De Outubro
De 2014 A 30 De Abril De 2015 Aos Seguintes Quiosques/Stands:.
Agatha 7 Comércio Ltda, Cnpj: 05.374.641/0001-20, Endereço: Praça
Senador Salgado Filho, S/Nº, Castelo - Rio De Janeiro/Rj; Anabella
Vestuário E Calçados Ltda, Cnpj: 12.482.696/0001-19, Endereço: Rua
Arquias Cordeiro, 275 - Rio De Janeiro/Rj; Cooperativa De Trabalho
Dos Motoristas Autônomos De Taxi E Turismo Do Rio De Janeiro
Ltda, Cnpj: 28.789.584/0001-45, Endereço: Rua Gil Gafrèe, 67 Higienópolis - Rio De Janeiro/Rj; Cotação Distribuidora De Títulos E
Valores Mobiliários S/A, Cnpj: 17.354.911/0001-10, Endereço: Av.
Paulista, 807 - 16º - Conjs 1601à 1606, São Paulo/Sp; Daí Brasil Atm
Serviços De T.I Ltda, Cnpj: 97.529.924/0001-11, Endereço: Rua
Olimpíadas, 66 - 7º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/Sp; Marcio De
Andrade Freitas, Cnpj/Mf: 11.307.076/0001-80, Endereço: Rua Juruviara, 122 - Casa - Todos Os Santos/Rj; Rio Cidade Service Tour
Transportes Turísticos Ltda, Cnpj: 07.902.389/0001-00, Endereço:
Rua Anita Garibaldi, 42, Cj. 02 - Copacabana - Rio De Janeiro/Rj; By
Suelly's Comércio E Representações Ltda, Cnpj: 04.157.455/0001-76,
Endereço: Rua Das Laranjeiras, 43 - Laranjeiras/Rj; Assis Bar E
Buffet Ltda - Epp, Cnpj: 19.396.260/0001-56, Endereço: Av Lucio
Costa, 4350 - Centro Comunitário - Barra Da Tijuca - Cep: 22.630011; Gabriel Alejandro Perez - Cnpj: 13.272.442/0001-39; Rua
União, 428, Casa 01, Realengo - Cep: 21.765-210 - Rio De Janeiro Rj; .
ALEXANDRE GOMES
Gerente De Operações

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA
O DESENVOLVIMENTO - PNUD
EDITAIS
CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
Projeto de Organismo Internacional (BRA/06/024). Código:
Dimensionamento de Força de Trabalho. Contratação de consultoria
especializada - pessoa física -para desenvolvimento de "Metodologia
de Dimensionamento da Força de Trabalho" para a Secretaria do
Tesouro Nacional.
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