Nº 98, segunda-feira, 26 de maio de 2014
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: 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 18/2014
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: 2/018/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Profissional com
graduação na área de Ciências Sociais Aplicadas e Mestrado em
Ciência da Informação ou Gerenciamento de Sistemas de Informação.
3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Ter prática na identificação e no
uso de fontes de informação em áreas distintas do conhecimento;
Possuir domínio da língua portuguesa (nova ortografia) como instrumento de trabalho; Ter conhecimento da ferramenta DSpace; e Ter
conhecimento das normas de referência bibliográfica da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); e Inglês e espanhol, nível
intermediário.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter no mínimo 60
(sessenta) meses: Experiência em realização de projetos relacionados
a repositórios digitais, comunidades de prática e biblioteca digitais;
Experiência em consultoria na área de ciência da informação e documentação; Experiência na identificação e uso de Fontes de Informação e Documentação; Experiência no uso de ferramentas da
informação destinadas à preservação e recuperação de arquivos e/ou
documentos na Web com uso do protocolo OAI-PMH; Experiência
em Redes de Informação Bibliográficas; e Ter conhecimento de rede
de informações entre instituições no Brasil que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão digital e/ou tecnologias sociais.
5 - ATIVIDADES: 5.1 Levantamento, avaliação e seleção de
iniciativas e competências das instituições brasileiras que trabalham
com inclusão digital (ID) e tecnologias sociais (TS); 5.2 Estudo das
metodologias utilizadas pelos sistemas de informação das instituições
brasileiras que atuam nos campos da ID e das TS, que tenham por
objetivo a visibilidade em rede das soluções empregadas pelas respectivas instituições; 5.3 Proposta do modelo de armazenamento,
preservação e recuperação do serviço de informação na Web composto por soluções voltadas para inclusão digital (ID) e tecnologias
sociais (TS) existentes no Brasil; 5.4 Elaboração da estrutura de
dados que melhor descreva as iniciativas de ID e TS das instituições
brasileiras em ambiente Web; 5.5 Descrição em ferramenta Web das
principais iniciativas e competência em inclusão digital e tecnologias
sociais das instituições brasileiras em território nacional.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises
realizadas, conforme abaixo: 6.1 Documento técnico detalhado das
iniciativas em ID e TS, que deverá contemplar a relação das instituições brasileiras que tenham visibilidade na área de atuação, bem
como as metodologias empregadas pelos sistemas das instituições
brasileiras; 6.2 Documento técnico detalhado contendo um modelo de
armazenamento, preservação e recuperação de um serviço de informação na Web e a estrutura de dados que descreve as iniciativas de
ID e TS nas instituições brasileiras; e 6.3 Documento técnico detalhado, contendo relatório com a descrição das principais iniciativas
em ID e TS do Brasil.
7 - LOCAL DE TRABALHO: Há necessidade de o consultor
permanecer no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - Ibict, em Brasília, 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.

3
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 19/2014
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: 1/019/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Profissional com
graduação na área de Ciências Humanas ou Sociais Aplicadas, com
pós-graduação em Ciência da Informação. 3.1 Cursos/Habilidades
Específicas: Domínio da língua portuguesa; Conhecimento básico de
informática para edição de textos e buscas na Internet; Conhecimento
de trabalhos relacionados a estudo de usuários; Conhecimento de
trabalhos relacionados à qualidade de informação em ciência e tecnologia; Conhecimento de trabalhos relacionados à avaliação de produtos e serviços de informação; Conhecimento na elaboração de documentos técnicos; Conhecimento de inglês instrumental; e Conhecimento de espanhol instrumental.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Mínimo de 60 (sessenta) meses: Experiência no desenvolvimento de trabalhos em instituições públicas; Experiência no desenvolvimento de projetos de
pesquisa; e Experiência na avaliação de produtos e serviços de informação.
5 - ATIVIDADES: 5.1 Levantamento e análise de trabalhos
relacionados à qualidade da informação do Ibict; 5.2 Levantamento
bibliográfico para obtenção de subsídios teóricos sobre os temas "estudos de usuário" e "qualidade da informação"; 5.3 Elaboração de
recomendações, à luz do levantamento realizado, para a análise qualitativa de dados relacionados aos produtos e serviços de informação
do Ibict; 5.4 Elaboração de proposta de acompanhamento, monitoramento e avaliação qualitativa de dados relacionados aos produtos
e serviços de informação do Ibict.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises
realizadas, conforme os itens abaixo: 6.1 Documento técnico contendo levantamento e análise de trabalhos relacionados à qualidade da
informação, tocantes aos produtos e serviços do Ibict 6.2 Documento
técnico contendo recomendações para a análise qualitativa de dados
relacionados aos produtos e serviços de informação do Ibict; 6.3
Documento técnico contendo proposta de acompanhamento, monitoramento e avaliação qualitativa de dados relacionados aos produtos
e serviços de informação do Ibict.
7 - LOCAL DE TRABALHO: Há a necessidade de o consultor permanecer no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (Ibict)/Brasília 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

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA
O DESENVOLVIMENTO - PNUD
EDITAL Nº 1/2014 - BRA/06/017
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE
CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
Organismo internacional seleciona consultor(a) na modalidade produto para projeto do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD):
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Projeto: BRA/06/017
Vagas: 01 (uma) vaga
Propósito da contratação: Elaborar relatório descritivo das
atividades técnicas, metodológicas, e de logística do Observatório da
Equidade, compreendendo o período desde sua criação (junho de
2006) até sua finalização (junho de 2014).
Requisitos Exigidos:
Nível de instrução: Bacharelado em Ciências Sociais; especialização em políticas públicas, com aplicação de metodologias de
avalição de políticas publicas e processos participativos.
Experiência profissional: mínimo de 05 (cinco) anos de experiência em análise de dados quantitativos e qualitativos em organismos multilaterais; experiência em elaboração de estudos analíticos e propositivos; avaliação de planejamento estratégico com elaboração de indicadores socioeconômicos.
Tipo de Contrato: PRODUTO
Duração do Contrato: 01 (um) mês
Local de Trabalho: Brasília/DF
Informações complementares: (61) 3411-2971
Os candidatos deverão enviar curriculum, no formato Word
ou PDF, para o e-mail: curriculo.oe@presidencia.gov.br, até o dia
22/05/2014, às 12 horas, contendo informações precisas sobre: dados
pessoais, formação acadêmica, experiência profissional, o código
BRA/06/017 - 001-2013, destacado no lado superior direito da folha.
O CANDIDATO DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, INFORMAR
O CÓDIGO.
OBS: Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22
de julho de 2004, informamos que esta contratação será efetuada
mediante processo simplificado (análise de curriculum), sendo exigida dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e da
capacidade técnica compatível com os trabalhos a serem executados.
É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da
Administração Pública, Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municípios, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica
ou instrumentos congêneres.
RONALDO KUFNER
Secretário do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social - SEDES
Diretor Nacional do Projeto BRA/06/017
RETIFICAÇÃO
Nos Editais n.º 1, n.º 2 e n.º 3, Contratação Consultor na
Modalidade Produto, D.O.U, Seção 3, pags. 177 e 178, N.º 97, sextafeira, 23 de maio de 2014, onde se lê: "VINICIUS PAWLOWSKI
QUEROZ, Assessor GADIP/ANVISA - SIAPE 1283905", Leia-se:
"Aloisio Ferreira de Vasconcelos, Ordenador de Despesas".

SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 029140130
Processo Nº029140130 Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
NO AUTÓDROMO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS PACE - INTERLAGOS. Aquisição do Edital: O Edital e seus anexos estão disponíveis para download no site: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, e para retirada na Gerência de Licitações, 4º andar, Praça
do Patriarca Nº 96, Centro, São Paulo/SP, mediante a entrega de 1
CD-ROM ou DVD, a partir de 27/05/2014. Data e Local de Entrega
dos Envelopes: até às 9h15min do dia 27/06/2014, na Gerência de
Licitações, endereço supracitado. Abertura dos envelopes: 9h30min
do dia 27/06/2014 no Auditório de SPObras, 2º andar, endereço
supracitado. Visita Técnica Obrigatória: Haverá visita técnica obrigatória no Autódromo Municipal José Carlos Pace, nos dias
10/06/2014 e 25/06/2014, conforme estabelecido no subitem 2.15 do
Edital.
BERNADETE MUNIZ
Analista de Contratos

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DE SÃO PAULO
EXTRATOS DE CONTRATOS
Espécie: Processo 2152/2013 - Contrato 037/2014
Contratante: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São
Paulo.
Contratada: LUCADEMA CIENTIFICA EIRELI - EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de
Equipamentos específicos para equipar laboratórios - Lote 15, para a
Escola de Negócios do SEBRAE-SP. Valor: R$ 2.050,00 - Vigência:
12 meses - Data de assinatura: 22 de abril de 2014. Assinaturas: pelo
contratante, Ivan Hussni, Bruno Caetano Raimundo e Pedro Rubez
Jehá e pela contratada: Luciana Firmino de Marco.
Espécie: Processo 2152/2013 - Contrato 039/2014
Contratante: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São
Paulo.
Contratado: V.L. CARVALHO - EIRELI - ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de
Equipamentos específicos para equipar laboratórios - Lote 13, para a
Escola de Negócios do SEBRAE-SP. Valor: R$ 20.600,00 - Vigência:
12 meses - Data de assinatura: 23 de abril de 2014. Assinaturas: pelo
contratante, Ivan Hussni, Bruno Caetano Raimundo e Pedro Rubez
Jehá e pelo contratado: Valdemar Lopes Carvalho.

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

