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CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE OPERAÇÃO DO
FOMENTO
EXTRATO DE CONCESSÃO
Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País - Concedente:
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq. Objetivo: alocação de Bolsa de Mestrado, no âmbito do Processo de inscrição Chamada MCT-MZ nº 28/2012- PEC PG, vigência
24 (vinte e quatro) meses, a partir da data da publicação pelo CNPq
no Diário Oficial da União - Signatário: Mônica Rebello de Oliveira
- Coordenadora - Geral de Execução do Fomento: - Pelo beneficiário
o próprio.
Beneficiário

Processo

Fritznel ALPHONSE
Jenny Roxana Sobenes Gutierrez
Ricardo Abel Del Castillo Torres
Giancarlo De la Torre Canales

190342/2012-9
190366/2012-5
190424/2012-5
190513/2012-8

Data da Firmatura
12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Termo Aditivo n.º 01.10.0103.02; Data de Assinatura:
13/03/2013; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP;
CNPJ n. º 33.749.086/0001-09 e Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial - Departamento Nacional - SENAI-DN; CNPJ nº
33.564.543/0001-90; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 26/03/2014; Prazo de Prestação de Contas: 25/05/2014.
Espécie: Termo Aditivo n.º 01.11.0061.01; Data de Assinatura:
13/03/2013; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP;
CNPJ n. º 33.749.086/0001-09 e Fundação Butantan - FBUTANTAN;
CNPJ nº 61.189.445/0001-56; Objeto: Prorrogação de prazo; Prazo de
Utilização: 17/03/2014; Prazo de Prestação de Contas: 16/05/2014.
Espécie: Termo Aditivo n. ° 01.11.0124.01; Data de Assinatura:
13/03/2013; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP;
CNPJ n. º 33.749.086/0001-09 e Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial - Departamento Nacional- SENAI-DN; CNPJ nº
33.564.543/0001-90; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 29/10/2014; Prazo de Prestação de Contas: 28/12/2014.
Espécie: Termo Aditivo n.º 01.10.0302.02; Data de Assinatura:
13/03/2013; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP;
CNPJ n. º 33.749.086/0001-09 e Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo - SAA-SP; CNPJ nº
46.384.400/0001-49; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 22/06/2014; Prazo de Prestação de Contas: 21/08/2014.

INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
EDITAL Nº 4/2013
PROCESSO SELETIVO
PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL
O Projeto 914 BRA2015-PRODOC-MTC/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: 2/004/2013
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL:
Graduação em uma das seguintes áreas: Ciências Humanas
ou Sociais Aplicadas com Mestrado.
Profissional com experiência em ensino e pesquisa em planejamento urbano e regional, que tenha realizado ou coordenado,
planos e projetos de desenvolvimento urbano ou regional.
3.1 CURSOS/HABILIDADES ESPECÍFICAS:
Domínio da língua portuguesa;
Ter prática na elaboração de documentos técnicos; e
Inglês nível intermediário.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
60 meses de experiência profissional.
Experiência na coordenação e elaboração de planos e projetos, na gestão de atividades de desenvolvimento urbano ou regional;
Experiência em trabalhos de consultoria vinculados ao planejamento e gestão no âmbito urbano e regional; e
Experiência em ensino e pesquisa na área de planejamento
urbano e regional.
5 - ATIVIDADES:
Levantamento de diretrizes e das práticas mais marcantes da
evolução do planejamento urbano e regional no Brasil, a partir dos
anos cinquenta, os desafios atuais e a capacitação de recursos humanos;

Indicação de instrumentos, ferramentas e método para capacitação continuada dos agentes municipais para planejamento e
gestão do uso e ocupação do solo urbano e regional, com utilização
de sistemas modernos de informação e comunicação;
Identificação e estudo da Legislação Federal que rege a prática profissional e a formação universitária do arquiteto urbanista,
com indicações sobre as formas de trabalho em equipe multidisciplinar na atividade de planejamento urbano e regional; e
Indicação de conceitos, métodos e procedimentos orientados
para promoção do planejamento urbano sustentável, uso de tecnologias setoriais inovadoras, capacitação de agentes do planejamento
urbano municipal e uso de indicadores de qualidade urbano, para
gestão e planejamento de cidades e metrópoles.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS:
Serão desenvolvidos documentos técnicos relativos à implementação do trabalho, assim descriminados:
Documento técnico detalhado com as características e a evolução do planejamento territorial e urbano adotado pela gestão pública
no Brasil nas últimas décadas, singularidades do momento atual e
avaliação das exigências para o fortalecimento do planejamento e
aperfeiçoamento da gestão urbana municipal;
Documento técnico detalhado que, com base na legislação
atual que rege o exercício da prática profissional e da formação do
arquiteto urbanista com proposta de marcos teóricos, metodologias e
condições existentes e necessárias para elaboração participativa de
Planos Diretores Urbanos; e,
Documento técnico detalhado com proposta de conceitos,
procedimentos e capacitação destinados a subsidiar sistemas de informação que visem o planejamento, gestão, monitoramento e avaliação da sustentabilidade e da qualidade de vida urbana e municipal.
7 - LOCAL DE TRABALHO:
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia IBICT - Brasília/DF.
8 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 04 (quatro) meses.
Os interessados deverão encaminhar os Curriculum Vitae do
dia 14/03/2013 até o dia 20/03/2013 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 de
julho de 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.
EMIR JOSÉ SUAIDEN
Diretor
EDITAL Nº 5/2013
PROCESSO SELETIVO
PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL
O Projeto 914 BRA2015-PRODOC-MTC/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: 02/005/2013
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL:
Graduação em Biologia com especialização
Ter conhecimento da pesquisa científica e tecnológica; e
Ter conhecimento de textos de divulgação científica.
Inglês e espanhol, nível básico.
3.1 CURSOS/HABILIDADES ESPECÍFICAS:
Ter prática na produção de textos de divulgação científica ou
conhecimento da área comprovado.
Possuir domínio da língua portuguesa (nova ortografia) como
instrumento de trabalho.
Ter conhecimento das normas de referência bibliográfica da
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
Ter conhecimento em ferramenta de gestão de conteúdos
(OpenCMS) para indexação da informação no Portal
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Ter 60 meses de experiência em:
Realização de projetos relacionados ao campo da biologia
e/ou meio ambiente em pesquisa científica; e
Experiência em consultoria e/ou ensino em biologia e/ou
educação ambiental para elaboração de pesquisas e trabalhos científicos.
5 - ATIVIDADES:
Levantamento, avaliação e seleção de resultados de projetos
e estudos realizados em instituições de pesquisa científica e tecnológica, objetivando a ampliação da base de dados denominada
"Banco de Pesquisas Científicas", do CanalCiencia;
Expansão do número de pesquisas no CanalCiência, provenientes de textos científicos em linguagem primária, trabalhadas em
linguagem de divulgação científica, (reescrita, transcrita e decodificada), para linguagem de fácil compreensão, aumentando assim,
quantitativamente o número de textos-pesquisas que se encontram
indexados nessa Base.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032013031400012

Nº 50, quinta-feira, 14 de março de 2013
Estudo da metodologia empregada na Base de Pesquisas,
para compreensão processo de transcodificação, de leitura e escritura
em divulgação científica. As pesquisas a serem indexadas precisam
contemplar a três perguntas básicas, que constituem o eixo norteador
dessa base no Canal Ciência: O que é a pesquisa (apresentação e
institucionalização da pesquisa/do projeto/do estudo); Como é feita a
pesquisa (descrição da metodologia utilizada, para que o processo de
fazer ciência seja explicado com clareza aos usuários do Portal); Qual
a importância da pesquisa (relato dos principais resultados, suas relevâncias e possíveis aplicações).
Elaboração de textos-pesquisas em linguagem de divulgação
científica, observando que há vários níveis de informação para cada
área do conhecimento e temas em C&T complexos. Os textos de
divulgação científica não devem mostrar (ou, mostrar o mínimo possível) expressões técnicas ou formas da ciência acadêmica, com seus
altos graus de nominalização, equações matemáticas, fórmulas químicas etc. para atingir o público alvo. Nesse contexto, será necessário
o diálogo efetivo com o responsável pela pesquisa, cujo texto deve
ser trabalhado em conjunto (consultor e autor/es das pesquisas), e em
consonância com a equipe do Canal Ciência, para que não tenha
sentido alterado, e nem inferência de juízo de valor, entre outros.
Cada publicação final somente é indexada na Base de Pesquisa após
o aval do(s) Pesquisador(s) Responsável(is).
Produção de textos-pesquisas, que contemplem quaisquer das
seguintes áreas científicas, de acordo com as Áreas de Conhecimento
Grande Área: Ciências Biológicas > Áreas de Avaliação: Ciências
Biológicas e Biodiversidade.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS:
Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises realizadas, conforme abaixo:
Relatório técnico detalhado da pesquisa, contemplando a metodologia de seleção e a metodologia desenvolvida e consolidada para
a produção dos textos pelo Canal Ciência.
Documento técnico detalhado, contendo 2 textos desenvolvidos diferenciados e revisados na temática abordada, bem como a
metodologia da atividade desenvolvida;
Documento técnico detalhado, contendo 2 textos desenvolvidos diferenciados dos anteriores e revisados na temática abordada,
bem como a metodologia da atividade desenvolvida;
Documento técnico detalhado, contendo 2 textos desenvolvidos diferenciados dos anteriores e revisados na temática abordada,
bem como a metodologia da atividade desenvolvida;
Documento técnico detalhado, contendo relatório da pesquisa, bem como a documentação técnica referente à compreensão do
processo de transcodificação, de leitura e escritura, em divulgação
científica utilizada para a área de produção do Canal Ciência do
IBICT.
7 - LOCAL DE TRABALHO:
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia IBICT - Brasília/DF.
8 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 07 meses.
Os interessados deverão encaminhar os Curriculum Vitae do
dia _14/03/2013 até o dia 20/03/2013 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 de
julho de 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.
EMIR JOSÉ SUAIDEN
Diretor
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 13/2012 - UASG 240121
Nº Processo: 01210002179201279 . Objeto: Pregão Eletrônico Aquisição de materiais de preservação e restauração de acervo para
biblioteca do IBICT, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00008
. Edital: 14/03/2013 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Saus Quadra 05 Lote 06 Bloco h Sala 301 Asa Sul - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 14/03/2013 às 09h00
no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 27/03/2013
às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.
REGINALDO DE ARAÚJO SILVA
Coordenador de Administração
(SIDEC - 13/03/2013) 240121-00001-2013NE800001

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

