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Nº 72, terça-feira, 16 de abril de 2013
1 - PERFIL: 2/016/2013
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL:
Graduação em Biblioteconomia ou Ciência da Informação
com graduação.
3.1 CURSOS/HABILIDADES ESPECÍFICAS:
- Ter domínio da língua portuguesa como instrumento de
trabalho.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
- Ter um mínimo de 60 (sessenta) meses:
- Experiência no estudo e/ou gestão de informação bibliográfica;
- Experiência em trabalhos de catalogação cooperativa, estruturação de sistemas bibliográficos, normas e padrões de catalogação e controle de autoridades; e
- Experiência em ministrar cursos e treinamentos.
5 - ATIVIDADES:
5.1 Atualização dos conteúdos dos manuais técnicos da Rede
Bibliodata:
a) Manual do usuário do Catálogo Coletivo Bibliográfico;
b) Manual do usuário do CD de Catalogação Cooperativa;
c) Manual do CatBib para o CD Bibliodata;
d) Manual do CatBib para o sistema online;
e) Manual do usuário do Catálogo Coletivo de Autoridades
de Nomes: metodologia;
f) Manual do usuário do Catálogo Coletivo de Autoridades
de Assuntos: normas e procedimentos;
5.2 Elaboração do fluxo operacional detalhado para a inserção dos itens bibliográficos no Catálogo Coletivo Bibliográfico;
5.3 Elaboração do fluxo operacional detalhado da inserção
de itens de autoridades de autoria e assunto no Catálogo Coletivo de
Autoridades;
5.4 Descrição detalhada da metodologia para a conversão
retrospectiva de registros bibliográficos a partir de fichas ou de qualquer outro suporte em registros em meio magnético, legíveis por
computador;
5.5 Desenvolvimento de programa e conteúdos para treinamento básico de novas instituições, contendo uma introdução sobre
a Rede Bibliodata (histórico, objetivos, serviços e produtos, vantagens
etc.), AACR2, MARC 21 e treinamento operacional no sistema;
5.6 Realização de, pelo menos, um (01) treinamento básico
presencial para novas instituições, com programa e conteúdo descrito
no item 5.4;
5.7 Descrição detalhada da metodologia de geração dos seguintes relatórios estatísticos pelo sistema: (i) número de instituições
membro da Rede e número de respectivas bibliotecas cadastradas; (ii)
número de registros inseridos por implantação, por instituição e por
biblioteca, com acumulação mensal, anual e total; (iii) número de
registros inseridos por cooperação, por instituição e por biblioteca
cooperante, com acumulação mensal, anual e total; (iv) número de
registros inseridos por aproveitamento por instituição e biblioteca
com acumulação mensal, anual e total;
5.8 Levantamento e organização da documentação técnicocientífica (artigos, trabalhos em congresso, estudos, apresentações
etc.) e gerencial (planos, diagnósticos, relatórios, atas, etc.) produzida
pela Unidade Central da Rede, na Fundação Getúlio Vargas.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS:
Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises realizadas, conforme abaixo:
6.1 Documento técnico detalhado contendo fluxo operacional
para a inserção dos itens bibliográficos no Catálogo Coletivo Bibliográfico e atualização dos manuais da Rede Bibliodata: Manual do
usuário do Novo Sistema do Catálogo Coletivo; Novo CD de Catalogação Cooperativa: manual do usuário; Manual do Catbib para o
CD Bibliodata; Manual do CatBib para o sistema online.
6.2 Documento técnico detalhado contendo o fluxo operacional para a inserção dos itens de autoridades de autoria e assunto no
Catálogo Coletivo de Autoridades e atualização dos Manuais de autoridades de nomes: metodologia; Manual de cabeçalhos de assunto:
normas e procedimentos; e itens de autoridades de autoria e assunto
no Catálogo Coletivo de Autoridades;
6.3 Documento técnico detalhado contendo a metodologia
para a conversão retrospectiva de registros bibliográficos. Na metodologia deverão constar as etapas de processamento detalhadas de
cada suporte físico: conversão retrospectiva a partir de dados em
meio eletrônico, fichas catalográficas e cópia de folha de rosto;
6.4 Documento técnico detalhado contendo programa e conteúdos, metodologia, modelo de avaliação para treinamento básico de
novas instituições, incluindo uma breve introdução sobre a Rede
Bibliodata (histórico, objetivos, serviços e produtos e vantagens),
questões técnicas relativas à AACR2, MARC 21 e treinamento operacional para uso do sistema;
6.5 Documento técnico detalhado contendo resultados e análises do treinamento básico presencial, ministrado para novas instituições, conforme programa e conteúdo descrito no item 6.4;
6.6 Documento técnico detalhado contendo a descrição detalhada da metodologia para a geração de relatórios estatísticos pelo
sistema, incluindo entre outros relatórios disponíveis: (i) número das
instituições membro da Rede e número de respectivas bibliotecas
cadastradas; (ii) número de registros inseridos por implantação, por
instituição e por biblioteca, com acumulação mensal, anual e total;
(iii) número de registros inseridos por cooperação, por instituição e
por bibliotecas cooperantes, com acumulação mensal, anual e total;
número de registros de autoridades, inseridos por mês, com acumulação anual e total; e Documento técnico detalhado contendo a
descrição detalhada da metodologia para a geração de relatórios estatísticos pelo sistema, incluindo entre outros relatórios disponíveis:
(i) número das instituições membro da Rede e número de respectivas
bibliotecas cadastradas; (ii) número de registros inseridos por implantação, por instituição e por biblioteca, com acumulação mensal,

anual e total; (iii) número de registros inseridos por cooperação, por
instituição e por bibliotecas cooperantes, com acumulação mensal,
anual e total; número de registros de autoridades, inseridos por mês,
com acumulação anual e total;e
6.7 Documento técnico detalhado, organizado por data e tipo
de documentos técnico-científicos (artigos, papers, estudos etc.) e
gerenciais (planos, atas, relatórios, diagnósticos etc.), produzidos e/ou
contratados pela Unidade Central da Rede Bibliodata, na Fundação
Getúlio Vargas.
7 - LOCAL DE TRABALHO:
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia IBICT - Brasília/DF.
8 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 09 (nove) meses.
Os interessados deverão encaminhar os Curriculum Vitae do
dia 16/04/2013 até o dia 22/04/2013 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 do IBICT
EDITAL N o- 7/2013
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: 2/007/2013
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL:
- Profissional com graduação na área de Ciências Humanas
ou Sociais Aplicadas com experiência na área de Tecnologia da Informação com especialização.
3.1 CURSOS/HABILIDADES ESPECÍFICAS:
- Ter prática na elaboração de documentos técnicos;
- Ter realizado, ao menos, projetos na área de ciência, tecnologia e inovação;
- Ter domínio da língua portuguesa como instrumento de
trabalho; e
- Inglês, nível básico.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
- 36 (trinta e seis) meses;
- Experiência na realização de trabalhos de consultoria; e
- Experiência na realização de trabalhos relacionados à área
de informática.
5 - ATIVIDADES:
- Revisão bibliográfica;
- Análise dos projetos, produtos e serviços do IBICT quanto
à arquitetura da informação;
- Definição de elementos de arquitetura da informação a
serem utilizados no espaço virtual de cunho colaborativo;
- Realização de estudos e levantamentos acerca de plataformas para a construção do espaço virtual colaborativo;
- Estabelecimento de perfis de usuários e elementos de design para o espaço virtual colaborativo; e
- Proposta de metodologia para a construção de tutoriais de
apoio ao espaço virtual..
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS:
Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises realizadas, conforme abaixo:
- Documento técnico detalhado, contendo comentários sobre
a revisão bibliográfica e um plano de trabalho da pesquisa;
- Documento técnico detalhado, contendo estudo sobre os
elementos de arquitetura da informação a serem utilizados no espaço
virtual de cunho colaborativo;
- Documento técnico detalhado, contendo estudos e levantamentos acerca de plataformas para a construção do espaço virtual
colaborativo, bem como perfis de usuários e elementos de design para
o espaço virtual colaborativo; e
- Documento técnico detalhado, contendo relatório da pesquisa e proposta de metodologia para a construção de tutoriais de
apoio ao espaço virtual.
7 - LOCAL DE TRABALHO:
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia IBICT - Brasília/DF.
8 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 07 (sete) meses.
Os interessados deverão encaminhar os Curriculum Vitae do
dia 16/04/2013 até o dia 22/04/2013 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.
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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 do IBICT

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS
DA AMAZÔNIA
EXTRATO DE CONVÊNIO
EXTRATO - nº 15/2013.
ESPECIE: Convênio de Cooperação técnico-científica nº /2012
PROCESSO Nº 01280.000101/2012
PRIMEIRO CONVENENTE: Ministério da Ciência e Tecnologia MCT, por meio do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia INPA CNPJ/MF - 01263896/0015-60.
SEGUNDO CONVENENTE: Universidade Estadual de CampinasCNPJ/MF - 46.068.425/0001-33
OBJETO:A ampla cooperação entre as partícipes, com a finalidade de
desenvolver projeto de pesquisa vinculado a tema de tese de doutorado intitulado "Determinação química e biológica de carga poluente em lagoa do município Parintins no Estado do Amazonas",
conforme Plano de Trabalho Anexo I, parte integrante deste instrumento, que contém a justificativa, a descrição detalhada das especificações técnicas do objeto, o cronograma e planejamento das
atividades e os resultados e participação nos mesmos.
VIGÊNCIA:4 anos
Data e Assinaturas: Manaus,de08deabril 2013.
Pelo INPA, Adalberto Luis Val - Diretor, CPF n º 823.590.328-87,
peloUniversidade Estadual de Campinas,Fernando Ferreira Costa Reitor, CPF nº 358.340.308-82.

LABORATÓRIO NACIONAL DE ASTROFÍSICA
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2013 UASG 240128
Número do Contrato: 6/2012. Nº Processo: 01204000059201216.
PREGÃO SISPP Nº 6/2012 Contratante: LABORATORIO NACIONAL DE -ASTROFISICA - LNA. CNPJ Contratado:
02050515000121. Contratado : COPYSUL LTDA - ME -Objeto:
Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 06/2012 pelo período
de mais 12 meses contados a partir de 23/05/2013. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 art. 57 Inciso II; Decreto 2271/97 e IN nº2/2008
MPOG. Vigência: 23/05/2013 a 22/05/2014. Valor Total: R$8.499,96.
Fonte: 100000000 - 2013NE800025. Data de Assinatura:
12/04/2013.
(SICON - 15/04/2013) 240128-00001-2013NE800001

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2012 - UASG 240125
Nº Processo: 01205000173201236 . Objeto: Contratação de pessoa
jurídica para realizar serviço de impressão de 06(seis) números anuais
de periódicos científicos do MCTI/MPEG. Total de Itens Licitados:
00001 . Edital: 16/04/2013 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 .
Endereço: Av. Gov. Magalhaes Barata 376 Bairro Sao Braz BELEM
- PA . Entrega das Propostas: 02/05/2013 às 10h00
BENEDITA DA SILVA BARROS
Coordenadora de Administração
(SIDEC - 15/04/2013) 240125-00001-2013NE800033

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
TÉCNOLÓGICO E INOVAÇÃO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
PROCESSO: 01200.004647/2008-82.
SICONV: 701032/2008
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio n.º 01.0112.00/2008,
celebrado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT e o
Estado de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado de Infra
Estrutura.
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo prorrogar o prazo de
vigência do Convênio ora aditado, para até 28 de junho de 2013.
DATA DA ASSINATURA: 28 de março de 2013.
ASSINAM: Pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCTI/ALVARO TOUBES PRATA - Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, pela Estado de Sergipe/VALMOR BARBOSA
BEZERRA - Secretario de Estado de Infra Estrutura.
PROCESSO: 01200.007118/2006-79
SIAFI: 591108/2006
ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo ao Convênio n.º 01.0152.00/2006,
celebrado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT e o
Estado de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado de Infra
Estrutura.

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

