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cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: I - Aumento de Capital Social por Subscrição em Dinheiro; e II - Reforma do Estatuto Social, com vistas a
refletir o aumento de capital social da Companhia.
São Paulo, 21 de maio de 2014.
JOÃO FRANCISCO S. BORGES DA COSTA
Diretor Presidente

HOSPITAL ESTER FARIA DE ALMEIDA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2014
O HEFA torna público que fará realizar no dia 16/06/2014 às
09:00h, licitação menor preço por item em conformidade com a Lei
8666/93 e suas alterações, TP 001/2014, objetivando aquisição de
Equipamentos - PROHOSP Competência 2013. Edital e informações
à disposição no HEFA. Tel. (33) 3751-1644.
Pedra Azul-MG, 23 de maio de 2014.
CLÁUDIA PIRES
Provedora do HEFA

INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA,
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
INCAPER
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
Processo n º61742759. Objeto: "Pregão Eletrônico", tipo menor preço, AQUISIÇÃO MOTOCICLETA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA Edital nº 017/2014, Data e local de abertura: 06/06/2014, 10:00
hs, no site www.compras.es.gov.br, onde poderá ser retirado o edital.
Maiores informações através do e-mail celp.pac@incaper.es.gov.br
e/ou tel: (27) 3636-9815.
OBS: As empresas interessadas em participar do processo licitatório
deverão efetuar cadastro junto à SEGER. Cadastro de Fornecedores CRC/ES - Tel(s): (27) 3636-5261/5327.
Em 22 de maio de 2014
APARECIDA L. NASCIMENTO
Presidente da CELP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2014 -SRP
OBJETO: Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses para
aquisição de dietas, materiais e medicamentos.
ENDEREÇO: www.licitacoes-e.com.br
EDITAL: no site acima ou à Rua Senador Souza Naves - 441 - 15º
andar - Londrina/PR.
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: até as 08:00 horas do dia
06/06/2014 no site acima
INICIO DO PREGÃO: 06/06/2014 às 09:30 horas
INFORMAÇÕES: manoel.velasco@iscal.com.br
MANOEL VELASCO JUNIOR
Pregoeiro

MINERAÇÃO MOZONDÓ LTDA
AVISO DE LICENÇA
Nos termos da Resolução CONAMA nº 006/86, Torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a Licença de Operação nº
1245/2014, com validade de 4 (quatro) anos, para a atividade de
explotação de calcário e dolomito na Fazenda Mozondó, localizada
em Planaltina de Goiás-GO (Poligonal DNPM nº 812.854/1968). Processo nº 02001.003744/2014-13.
MARCUS BARBOSA MENDONÇA
Sócio

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA
A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA REPRESENTAÇÃO NO BRASIL - UNESCO
EDITAL Nº 14/2014
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE
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: 3/014/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Profissional com
graduação em curso de Tecnologia da Informação e experiência em
projetos para Web. 3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Domínio da
língua portuguesa; e Conhecimento em Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs), redes e sistemas de informação e serviços e
produtos de informação na Web.

4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Mínimo de 120 (cento
e vinte) meses: experiência em levantar, desenvolver, implantar e
gerenciar projetos em Tecnologia da Informação; experiência em levantar, desenvolver, implantar e gerenciar projetos para Web.
5 - ATIVIDADES: 5.1 Levantar, mapear, validar e organizar
especificações para o portal "A Ciência na Ditadura"; 5.2 documento
com resultado das especificações do portal a ser desenvolvido; 5.3
Elaborar e apresentar protótipo com o modelo das telas do portal; 5.4
Elaborar, apresentar e validar modelo final das telas para desenvolvimento; 5.5 Apresentar documento com as especificações das
funcionalidades do portal; 5.6 Desenvolver versão beta do portal
completamente funcional com 30% (trinta por cento) do conteúdo,
para validação funcional; 5.7 Concluir o desenvolvimento e completar
100% (cem por cento) do conteúdo para revisão final; e 5.8 Disponibilizar através de link no site do Ibict o portal desenvolvido.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem o estudo e análise realizada e disponibilizada na Web do portal produzido no projeto, conforme abaixo: 6.1 Documento técnico detalhado com avaliação e
especificação do projeto; 6.2 Documento técnico das especificações
do portal a ser desenvolvido; 6.3 Documento técnico contendo final
das telas para desenvolvimento elaborado, apresentado e validado; 6.4
Documento técnico contendo a versão beta do portal completamente
funcional com 30% (trinta por cento) do conteúdo, para validação
funcional e o link com o endereço de acesso ao portal "A Ciência na
Ditadura" no portal do Ibict.
7 - LOCAL DE TRABALHO: Há necessidade de o consultor
permanecer no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - Ibict, Rio de Janeiro/RJ, durante a vigência do contrato.
8 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 07 (sete) meses.
Os interessados deverão encaminhar o Curriculum Vitae a
partir do dia 26/05/2014 até o dia 30/05/2014 para o endereço 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 a 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 de 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
Diretora do IBICT
EDITAL Nº 16/2014
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE
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: 3/016/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Profissional com
graduação em Biblioteconomia com experiência em organização da
informação na Web. 3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Domínio de
ferramentas de edição de textos, planilhas e apresentações; Domínio
dos principais softwares de edição gráfica (Photoshop, Illustrator,
Corel Draw); Domínio de ferramentas de wireframes (exemplo: Axure); Conhecimento de ferramentas de gestão de projetos (MS Project
ou OpenProject); Conhecimento em gestão de conteúdos (CMS); Conhecimento em Arquitetura da Informação; Conhecimento em Taxonomia; Domínio da língua portuguesa; e Inglês intermediário.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter no mínimo 60
(sessenta) meses de: Experiência em especificação de sistemas de
informação; Experiência em Arquitetura de Informação para sistemas
Web; Experiência em pesquisa, levantamento e consolidação de dados; Experiência em gestão de projetos; e Experiência em desenvolvimento de portais Web.
5 - ATIVIDADES: Analisar o portal de inclusão digital do
Ibict e propor, por meio de documentos técnicos, soluções tecnológicas inovadoras, em termos de layout e estrutura de informação,
para a melhoria da disposição dos itens de informação, da navegabilidade e acessibilidade, assim como realizar estudo de viabilidade
de integração de dois subsistemas ao portal e sua disponibilização em
tablets e smartphones; Análise da estrutura de informação do conteúdo e navegação de páginas do portal de inclusão digital; Proposta
de implementação de aplicativos para cadastros e formulários de
pesquisa de inclusão digital no portal; Proposta de implementação
para que as funcionalidades do portal estejam disponíveis para tablets
e smartphones; Estudo de viabilidade para integração do Repositório
Temático de Inclusão Digital e do Mapa de Inclusão Digital (MID) no
portal; Elaboração de proposições técnicas para reformulação de sua
página Web, contemplando: layout, Arquitetura da Informação, ferramentas tecnológicas pertinentes, protótipos funcionais das páginas
reformuladas, adequação desse portal às normas e aos padrões do
governo brasileiro para produtos e serviços na Web e análise da
infraestrutura de TI que hospedará o portal.
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6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises
realizadas, conforme abaixo: 6.1 Documento técnico contendo Diagnóstico da estrutura de informação do portal "Inclusão Digital no
Brasil", contemplando análise das funcionalidades atuais, navegabilidade, acessibilidade e disponibilização de conteúdo na Web e sua
conformidade com padrões do governo brasileiro; 6.2 Documento
técnico contendo Proposta de uma nova estrutura de informação do
portal de inclusão digital, a partir do diagnóstico realizado da estrutura de informação do portal "Inclusão Digital no Brasil", contemplando especificação de soluções tecnológicas e orientações para
reconstrução dos sistemas; e 6.3 Documento técnico contendo Protótipo funcional de um novo portal de inclusão digital com foco no
layout e na estrutura de informação, contemplando a integração do
Repositório Temático de Inclusão Digital e do Mapa de Inclusão
Digital (MID) e que esteja adaptado para acesso via tablets e smartphones. O protótipo deverá estar disponível on line e ser entregue em
CD, com todos os códigos-fonte necessários ao desenvolvimento do
sistema.
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: 06 (seis) meses
Os interessados deverão encaminhar o Curriculum Vitae a
partir do dia 26/05/2014 até o dia 30/05/2014 para o endereço 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 a 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 de 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
Diretora do IBICT
EDITAL Nº 17/2014
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE
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: 1/017/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Profissional com
graduação em curso na área das Ciências Sociais Aplicadas ou das
Engenharias, com Mestrado e com experiência em projetos de avaliação organizacional, cadeia de valores e mapeamento de processos.
3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Domínio da língua inglesa; Conhecimento de análise organizacional; e Inglês avançado.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Mínimo de 60 (sessenta) meses: Experiência na execução de projetos de análise organizacional; Experiência em trabalhos de consultoria em modelo de
gestão organizacional; Experiência em trabalhos como instrutor em
capacitações gerenciais diversas e consultoria organizacional; e Experiência em trabalhos de análise de processos, melhoria de processos
e indicadores.
5 - ATIVIDADES: 5.1 Avaliar a situação organizacional
atual e propor melhorias de acordo com as boas práticas de gestão;
5.2 Pesquisar, mapear, validar e organizar planos de ação para a
melhoria dos processos organizacionais do Instituto; 5.3 Demonstrar
por meio de pesquisa as melhores práticas de gestão organizacional
para o Instituto; 5.4 Definir metodologias de mapeamento de processo
para gestão dos processos do Instituto, considerando as orientações do
governo federal.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises
realizadas, conforme abaixo: 6.1 Documento técnico detalhado com a
avaliação do modelo de gestão atual, contendo a análise dos fatores
críticos de sucesso e a avaliação da situação atual da cadeia de valor
do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - Ibict;
6.2 Documento técnico detalhado contendo a metodologia de mapeamento de processos; 6.3 Documentos técnicos compostos pelos
desenhos dos macroprocessos e processos do Instituto, contendo suas
descrições e detalhamento, por área do Instituto; 6.4 Documento
técnico detalhado com a análise dos processos com foco na implantação do Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas Sigtec; 6.5 Documento técnico composto pelos planos de ação para os
melhoramentos identificados, seus processos necessários e os perfis
adequados para o acompanhamento destes, entre os servidores do
Instituto.
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