Nº 182, segunda-feira, 22 de setembro de 2014
INSTITUTO ESTRADA REAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
Ficam os senhores sócios convocados para a Assembleia
Geral Extraordinária a realizar-se no dia 14 de outubro de 2014, no
Centro de Cultura Nansen Araújo, Rua Álvares Maciel, 59 - 11º andar
- Bairro Santa Efigênia , nesta capital, em primeira convocação as
17h:30, e em segunda, as 18h, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: 1) Eleição da Diretoria, 2) Ações e projetos em andamento, 3) Assuntos Gerais.
ROGÉRIO LIVRAMENTO MENDES
Diretor
Interino

INSTITUTO DE NEUROLOGIA DEOLINDO
COUTO - UFRJ
EXTRATO DE CONTRATO
a) Espécie: Contrato nº 3/2014-INDC/UFRJ, firmado em 01/09/2014,
entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro (INDC/UFRJ) e a
CANTO DA LUA COMERCIO E SERVIÇOS (CNPJ/MF nº
10.553.214/0001-49). b) Objeto: serviços de madeiramento e substituição de telhas da cumeeira do telhado INDC c) Fundamento legal:
Lei nº 8.666, de 1993, no Decreto nº 7.892/2013 (art. 22 e §§), IN
SLTI/MPOG n° 2, de 30.04.2008, e demais legislações correlatas; d)
Processo nº 23079.017212/2014-21; e) Cobertura Orçamentária: Gestão/Unidade: 15236/153148; Fonte: 6151000802; PTRES: 065036;
Gestão unidade 15236/153148, Fonte: 6153000000; PTRES 064998
Elemento de Despesa: 339039; f) Valor do contrato: R$ 354.935,50
(trezentos e cinqüenta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais
e cinquenta centavos); g) Signatários: pelo contratante, Luiz Antonio
Alves Duro, CPF nº 338.791.847-04 e, pelo contratado, Andre Canto
Kappler, CPF 140.444.167-02; h) Vigência do contrato: 01/09/2014 a
31/12/2014.

MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS
DA ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 4/2014 - CAIXA/MG
Intrumento: Convênio 04/2014. Concedente: Caixa de Assistência dos
Profissionais do Crea-MG. Convenente: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Engenheiros Agrônomos de Uberlândia (ASSENG). Objeto: viabilizar a veiculação publicitária de matérias da concedente no
Manual de Construções para habitações populares. Valor: 2.000,00.
Vigência: 150 (cento e cinquenta) dias contados da data de sua assinatura. Data de assinatura: 06 de junho de 2014. Fundamento legal:
Lei nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 5/2014 - CAIXA/MG
Intrumento: Convênio 05/2014. Concedente: Caixa de Assistência dos
Profissionais do Crea-MG. Convenente: Instituto Mineiro de Engenharia Civil (IMEC). Objeto: viabilizar a veiculação publicitária de
matérias da concedente no Catálogo empresarial Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Minas Gerais. Valor: 60.000,00.
Vigência: 150 (cento e cinquenta) dias contados da data de sua assinatura. Data de assinatura: 18 de agosto de 2014. Fundamento legal:
Lei nº 8.666/93.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA
- REPRESENTAÇÃO NO BRASIL - UNESCO
EDITAL Nº 19, DE 19 DE SETEMBRO DE 2014
CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
PROJETO 914BRZ4011
Publicação de 01 perfil para contratação de profissionais na
área de arquitetura e urbanismo ou engenharia civil, cuja vaga está
disponível nas páginas da Unesco: http://app2.brasilia.unesco.org/vagasubo e do Iphan: www.iphan.gov.br
Os interessados deverão enviar o CV a partir do dia
22/09/2014 até o dia 26/09/2014 para o correio eletrônico: selecao.prodoc@iphan.gov.br .
Em atenção às disposições do Decreto nº 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.
JUREMA DE SOUSA MACHADO
Coordenadora
EDITAL Nº 43, DE 19 DE SETEMBRO DE 2014
CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
Projeto 914BRA2015
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:
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1 - PERFIL: 4/043/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Graduação em curso da área de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação ou Licenciatura em Computação, não sendo
obrigatório ter pós-graduação ou especialização. Profissional.com capacidade em desenvolver estudos sobre a implementação de plugins
em sistemas desenvolvidos com tecnologia PHP e banco de dados
MySQL. 3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Ter conhecimentos
avançados em técnicas de programação em linguagem PHP com banco de dados Mysql e ter conhecimento da arquitetura de programação
do SEER/OJS. Especificamente exige-se: - Habilidade de programação de sistemas web PHP; - Habilidade no desenvolvimento de
consultas em SQL em bancos MySQL; Conhecimento do sistema
SEER/OJS e; - inglês nível básico. 4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter no mínimo 12 (doze) meses de experiência na programação de sistemas web com bancos de dados em linguagem PHP
e banco de dados MySQL. 5 - ATIVIDADES: 5.1 Levantar todas as
implicações e possíveis problemas relacionados a migração de revistas implementadas no SEER/OJS para portais de revista implementadas com o SEER/OJS; 5.2 Propor e implementar método para
exportação de todos os dados da revista implementada em SEER/OJS;
5.3. Propor e implementar método para importação de revista, exportada por método proposto, em portais de revistas implementadas
com SEER/OJS; 5.4 Desenvolver documentação que possibilite o
repasse das tecnologias utilizadas na proposição das metodologias. 6
- PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises realizadas,
conforme abaixo: 6.1 Documento técnico detalhado descrevendo a
estrutura de dados, relacionamentos e dependências relacionadas a
migração de revistas; 6.2 Documento técnico detalhado sobre a metodologia de implementação de PlugIn de exportação de revista concomitantemente a importação em portais, com os respectivos PlugIns;
6.3 Documentação técnica para utilização dos PlugIns. 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: 03 (três) meses. Os interessados deverão encaminhar o
Curriculum Vitae do dia 22/09/2014 até o dia 26/09/2014 no 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 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 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
Coordenadora e Resp. p/projeto
EDITAL Nº 44, DE 19 DE SETEMBRO DE 2014
CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
PROJETO 914BRA2015
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: 2/044/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Profissional com
Graduação em curso das áreas das Engenharias, Ciências Humanas ou
Sociais Aplicadas, Doutorado completo e experiência no planejamento e execução de planos, programas e projetos de C&T. 3.1
Cursos/Habilidades Específicas: Conhecimento da língua portuguesa;
Realização de trabalhos em equipe; Elaboração de documentos técnicos; Conhecimento de softwares para elaboração de textos; e Inglês
intermediário. 4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter no mínimo
60 (Sessenta) meses de: Experiência na realização de atividades na
área da Ciência e Tecnologia; Experiência na realização de atividades
relacionadas a cooperação internacional em Ciência e Tecnologia; e
Experiência em trabalhos de consultoria. 5 - ATIVIDADES: .1 Elaboração de uma proposta de projeto para a organização de um Observatório de Pesquisa e Inovação como parte das atividades do
IBICT; 5.2 Identificação de experiências internacionais de observatórios e instituições similares no campo de ciência, tecnologia e
inovação, com descrição de suas formas de organização, atividades e
produtos; 5.3 Levantamento de projetos ou serviços similares no
Brasil, suas formas de organização, atividades e produtos, e oportunidades de colaboração; 5.4 Identificação de áreas e campos a
serem objeto de trabalho do Observatório de Pesquisa e Inovação no
IBICT e tipos de trabalho a serem desenvolvidos (ex: desenvolvimento conceitual e produção de indicadores científicos e de inovação; vigilância científica e tecnológica; prospectiva; realização e
promoção de análises temáticas ou de políticas que permitam o aproveitamento de dados das bases disponíveis para planejamento, geração de políticas, prospectivas, acompanhamento, avaliação em ciência, tecnologia e inovação, entre outros tipos de trabalhos que possam
ser adequados ao campo de atuação do Observatório); 5.5 Levantamento de fontes de dados e indicadores produzidos no Brasil nos
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campos ou áreas sugeridos como objeto de trabalho do Observatório,
acessibilidade, tipos de análises e outros trabalhos desenvolvidos a
partir dessas informações e oportunidades de colaboração. 6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos
técnicos que consolidem os resultados correspondentes às atividades
previstas, conforme abaixo: 6.1 Documento técnico com: a) Proposta
inicial do Observatório - justificativa, indicação preliminar de campos
ou áreas de atuação, possíveis parcerias - que servirá de referência e
guia para o desenvolvimento das demais atividades deste contrato - e
b). Levantamento de experiências internacionais de observatórios e
serviços/instituições similares no campo de ciência, tecnologia e inovação - indicando objetivos, funções, públicos principais e potencial
de colaboração; 6.2 Documento técnico com: a) Identificação de áreas
e campos a serem objeto de trabalho do Observatório de Pesquisa e
Inovação no IBICT, conforme descrito no item "Atividades"; e b)
levantamento de projetos ou serviços similares no Brasil, indicando
objetivos, funções, públicos principais e oportunidades de colaboração, conforme descrito no item "Atividades"; 6.3 Documento técnico com a proposta final de projeto para o Observatório em Pesquisa
e Inovação, indicando objetivos, campos ou áreas de atuação, tipos de
trabalho a serem desenvolvidos nesses campos e áreas; fontes de
informação e necessidades organizacionais para coleta e tratamento
de informações, oportunidades de parcerias nacionais e internacionais,
produtos a serem gerados e propostas de um elenco inicial de estudos
e análises que possam ser objeto da ação do Observatório. 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: 03 (três) meses. Os interessados deverão encaminhar o Curriculum Vitae do dia 22/09/2014 até o dia
26/09/2014 no 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 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 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
Coordenadora e Resp. p/Projeto
EDITAL Nº 45, DE 19 DE SETEMBRO DE 2014
CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
PROJETO 914BRA2015
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: 2/045/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Graduação em curso de Biblioteconomia, Arquivologia, Letras, Comunicação ou Ciências da Informação. Profissional com capacidade em desenvolver estudos, manuais, guias e tutoriais sobre sistemas de bibliotecas, especificadamente, o Koha. 3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Ter
conhecimentos avançados sobre gerenciamento de bibliotecas no que
diz respeito à: Classificação e Processamento técnico; Gerenciamento
de usuário; Gerenciamento de periódicos; Empréstimo e circulação;
inglês nível intermediário. 4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter
no mínimo 12 (doze) meses de experiência trabalhando em bibliotecas, utilizando sistemas de automação de Bibliotecas. 5 - ATIVIDADES: 5.1 Levantar todas as funcionalidades ofertadas pelo sistema de gerenciamento de biblioteca KOHA; 5.2 Desenvolver conteúdo para guia e tutorial para todos os tipos de usuários do Koha. 6
- PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises realizadas,
conforme abaixo: 6.1 Documento técnico contendo a tradução do
manual/help do sistema, seguindo as diretrizes utilizadas no software;
6.2 Documento técnico incluindo o guia rápido do usuário, para os
usuários finais, leitores; 6.3 Documento técnicos contendo o tutorial
para uso do Koha por parte dos diferentes tipos de usuários que
operam o Koha. 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: 03 (três) meses. Os
interessados deverão encaminhar o Curriculum Vitae do dia
22/09/2014 até o dia 26/09/2014 no 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 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 empregados de suas
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