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ATENÇÃO: A Universidade reserva-se ao direito de não oferecer os Cursos que não tenham
número mínimo de candidatos matriculados, considerando sua viabilização econômico-financeira. A
Universidade de Cruz Alta poderá publicar, se necessário, adendos ao presente Edital para preenchimento de vagas 6. PROVA: O Processo Seletivo - Vestibular 01/2014 constará de Prova de Redação
equivalendo a 100 (cem) pontos e será realizada no dia 24/11/2013 - domingo - com início às 16h e
término às 19h na UNICRUZ - Campus Universitário Doutor Ulysses Guimarães, Rodovia Municipal
Jacob Della Méa, km 5.6, Parada Benito, Cruz Alta, RS. Munidos do cartão de inscrição e do documento
de identidade (com foto atualizada), os candidatos deverão comparecer no local da prova 30 (trinta)
minutos antes do horário previsto e disporão de 03 (três) horas para realizar a redação. ATENÇÃO: 30
(trinta) minutos antes do horário estipulado para conclusão da prova, os candidatos serão alertados sobre
o cumprimento do horário. 7. CLASSIFICAÇÃO: A classificação será feita pela ordem decrescente,
considerando o maior número de pontos obtidos na Prova de Redação. Em caso de empate, a classificação será arbitrada pela idade do candidato (mais idoso). 8. PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS:

FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PARANÁ
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 958/2013
A FUNPAR torna pública realização do PREGÃO ELETRÔNICO nº 958/2013 - OBJETO - Aquisição de Espectofotômetros.
VALOR MÁXIMO: R$ 27.598,00 - DATA LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 25/10/2013 HORARIO: 08h30min DATA DO PREGÃO: 25/10/2013 HORÁRIO: 10h00min. O Edital e
seus Anexos estão disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br licitação nº509046. Dúvidas entrar em contato pelo telefone (41) 33607396.
EDSON DE MORAIS
Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 573/13
A FUNPAR torna público a quem interessar possa que realizará processo licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO
de nº 573/13. OBJETO - Aquisição de Fontes de Alimentação Digitais - Lote 01. VALOR MÁXIMO: R$ 4.041,56 - DATA LIMITE
DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 17/07/2013 HORARIO:
08h45min - DATA DO PREGÃO: 17/07/2013 HORÁRIO: 09h00minh. O Edital esta à disposição no site www.licitacoes-e.com.br. Dúvidas entrar em contato pelo telefone (41) 3360-7471.
IGHOR GISLON DA SILVA
Pregoeiro

GOIS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AVISO DE LICENÇA
Gois Negócios Imobiliários Ltda, CNPJ 11.897 855/0001-83,
torna público o requerimento para Licença de Instalação de acordo a
resolução 412/2009, do residencial Mirante, localizado na Quadra 02
Chácara 24, Chácaras Ypiranga A, Valparaíso de Goiás.
Em 11 de outubro de 2013
NEREU SILVA DE GOIS
Gerente-Geral

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL
PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 42/2013
Modalidade: Pregão Eletrônico n o- 42/2013 - Tipo: Menor Preço Global.
Objeto: Aquisição de Passagens Aéreas. Fonte de Recursos: Convênio
nº. 777004/2012 - Ministério da Saúde/IMIP. Data de Acolhimento das
Propostas: a partir das 09:00h do dia 14/10/2013. Data da Abertura das
Propostas: 25/10/2013, às 09:00h - Data do Pregão e Disputa:
25/10/2013, às 09:15h. Horário de Brasília.
Os interessados em adquirir o Edital do Pregão Eletrônico acima referido, poderão acessar a página: www.imip.org.br (link Notícias), para
baixar o Edital e seus Anexos. Informações e esclarecimentos poderão
ser solicitados, por escrito, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00h, através
do Fone/Fax nº (81)-2122-4197.
Recife, 11 de outubro de 2013
JOSÉ MENDES DA SILVA
Presidente da Comissão
AVISO DE SELEÇÃO EXTERNA SIMPLIFICADA N o- 4/2013
O IMIP realizará, no período de 14 a 18/10/2013 - inscrições
para Seleção Externa Simplificada visando constituir Cadastro de Reserva de Pessoal, compreendendo: Ensino Médio Completo, Universitários e Graduados, sendo os três últimos com formação na Área de Saúde. Fonte de Recursos Convênio nº. 777004/2012 - MS/IMIP.

Dia 29/11/2013, a partir da 17h, no site www.unicruz.edu.br. 9. MATRÍCULAS: Os candidatos aprovados e classificados deverão comparecer nos dias 02 de dezembro a 06 de dezembro de 2013, das 14h
às 17h30min e das 19h às 22h30min, no prédio da Secretaria Acadêmica do Campus Universitário. Os
candidatos suplentes deverão comparecer nos dias 09 de dezembro a 13 de dezembro de 2013, das 14h
às 17h30min e das 19h às 22h30min, no prédio da Secretaria Acadêmica do Campus Universitário. Para
outras formas de ingresso, os candidatos deverão comparecer nos dias 16 de dezembro de 2013 a 20 de
dezembro de 2013, das 14h às 17h30min e das 19h às 22h30min, no prédio da Secretaria Acadêmica do
Campus Universitário. Para vagas remanescentes, os interessados deverão comparecer, a partir do dia 16
de dezembro de 2014, das 14h às 17h30min e das 19h às 22h30min, no prédio da Secretaria Acadêmica
do Campus Universitário. De acordo com a legislação em vigor, a íntegra deste Edital, encontra-se a
disposição dos candidatos no Manual do Candidato, na Comissão Permanente de Vestibular e no site da
UNICRUZ: www.unicruz.edu.br
SIRLEI DE LOURDES LAUXEN
Vice-Reitora de Graduação
ELIZABETH FONTOURA DORNELES
Reitora

Os interessados poderão acessar a página: www.imip.org.br
(link Notícias), a partir do dia 14/10/2013 para baixar o Edital e seus
Anexos. Informações e esclarecimentos poderão ser solicitados, através
do e-mail: marta.bezerra@imip.org.br de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às
16:00h, através do Fone/Fax nº (81) 2122-4197.
Recife, 11 de outubro de 2013
JOSÉ MENDES DA SILVA
Presidente da Comissão

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A
EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA REPRESENTAÇÃO NO BRASIL
EDITAL N o- 37, DE 9 DE OUTUBRO DE 2013
PROCESSO SELETIVO
PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL
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: 3/037/2013
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL:
Graduação na área das Engenharias ou Ciências Exatas ou da
Terra com Pós-Graduação.
3.1 Cursos/Habilidades Específicas:
Domínio da língua portuguesa e conhecimento de projetos de
exploração de minerais.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Ter no mínimo 60 (sessenta) meses de experiência em trabalhos
de consultoria; e estudos ou trabalhos de planejamento, organização ou
avaliação econômica de empresas do setor mineral.
5 - ATIVIDADES:
5.1 Realizar levantamento dos diversos métodos e técnicas da
cadeia produtiva de um Arranjo Produtivo Local do setor mineral;
5.2 Prospectar novas tecnologias que apresentem vantagens
econômicas para a cadeia produtiva de um APL de setor mineral; e
5.3 Elaborar uma proposta de difusão das tecnologias prospectadas para os APLs do setor mineral.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS:
Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises realizadas, conforme abaixo:
6.1 Documento técnico contendo a prospecção das novas tecnologias que apresentem vantagens econômicas para a cadeia produtiva
de um APL de setor mineral; e
6.2 Documento técnico com a proposta de difusão das tecnologias prospectadas para os APLs do setor mineral.
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:
02 (dois) meses.
Os interessados deverão encaminhar os Curriculum Vitae do dia
14/10/2013 a 18/10/2013 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
em que se candidata no envelope. Serão desconsiderados os CVs remetidos após a data limite indicada acima. 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.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032013101400218

Nº 199, segunda-feira, 14 de outubro de 2013

CECÍLIA LEITE OLIVEIRA
Diretora do IBICT
Interina

EDITAL N o- 38, DE 9 DE OUTUBRO DE 2013
PROCESSO SELETIVO
PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL
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: 2/038/2013
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL:
Graduação em curso na área das Ciências Humanas ou Sociais
Aplicadas com Pós-Graduação.
3.1 Cursos/Habilidades Específicas:
Ter prática na elaboração de documentos técnicos; ter domínio
da língua portuguesa e Inglês Instrumental.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Mínimo de 60 (sessenta) meses: experiência em planejamento e
gestão de sistemas e/ou redes de informação ou bibliotecas; e experiência
em trabalhos de consultoria.
5 - ATIVIDADES:
5.1. Elaborar uma revisão de literatura sobre as tendências das
redes bibliográficas (bibliographical utilities), no Brasil e em outros países, sob os aspectos de suas políticas de cooperação, liderança, empreendedorismo e inovação;
5.2. Elaborar e aplicar instrumento de coleta de dados junto às
instituições membro e não membro da Rede Bibliodata, com base na
revisão de literatura; e
5.3. Identificar oportunidades de atuação e propor diretrizes estratégicas, técnicas e operacionais para atualização conceitual e funcional
da Rede Bibliodata, com base no levantamento realizado com as instituições.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS:
Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises realizadas, conforme abaixo:
6.1. Documento técnico contendo a revisão de literatura e metodologia de estudo a ser conduzido junto às instituições membro e não
membro da Rede Bibliodata; e
6.2. Documento técnico contendo a descrição e os resultados do
estudo, a identificação de oportunidades de atuação e a proposição de
diretrizes, estratégias e ações para a atualização conceitual e funcional da
Rede Bibliodata.
7 - LOCAL DE TRABALHO:
Não 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:
02 (dois) meses.
Os interessados deverão encaminhar os Curriculum Vitae do dia
14/10/2013 a 18/10/2013 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
em que se candidata no envelope. Serão desconsiderados os CVs remetidos após a data limite indicada acima. 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.
CECÍLIA LEITE OLIVEIRA
Diretora do IBICT
Interina

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 2/2013
A Santa Casa de Misericórdia de Fartura, Estado de São Paulo,
faz saber que o Pregão Eletrônico objetivando Menor Preço, por item
com a finalidade de aquisição de Equipamentos Hospitalares, foi reti-

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

