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tabilista, portador da cédula de Identidade RG nº. 6.322.032 SSP/SP
e inscrito no CPF/MF sob o n.º 545.796.008-00, com residência na
Alameda Nothmann, nº.585, apto. 74, Campos Elíseos, São Paulo/SP,
assinou em 04/08/2014, com fulcro nos art. 1º, § 2º, do Decreto
Federal nº 1.102/1903 e 4º da Instrução Normativa 17/2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração, o termo de responsabilidade nº 37/2014, que deverá ser publicado e arquivado na
JUCESP, nos termos do art. 8º da supracitada Instrução Normativa.
Humberto Luiz Dias, Vice-Presidente no exercício da Presidência da
JUCESP.

MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS
DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
EXTRATO DE CONVÊNIO
Instrumento: extrato do Convênio Nº 12/2014. Objeto: veiculação
publicitária em 02 (duas) edições da Revista da ACE. Concedente:
Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-SC. Convenente:
Associação Catarinense de Engenheiros - ACE. Valor: R$ 4.000,00.
Data da assinatura: 07 de julho de 2014. Vigência: 120 dias da data
de assinatura. Fundamento Legal: Lei 8.666/93.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA
A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA REPRESENTAÇÃO NO BRASIL - UNESCO
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato Projeto de Cooperação Técnica Internacional 914BRA2015
Por produto firmado no âmbito de Projeto de Cooperação Técnica,
com base no seguinte amparo legal: Documento de Projeto
914BRA2015, firmado em 02 de agosto de 2007, entre o Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por intermédio de sua
unidade de pesquisa, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência
e Tecnologia (IBICT0, a Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e a Agência Brasileira de
Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE), em
conformidade com o Decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004.
Contratada: Maria de Nazaré Freitas Pereira - Edital nº: 020/2014 Valor: R$ 66.000,00 - Vigência do Contrato: 15/07/2014 a
12/12/2014.
Contrato Projeto de Cooperação Técnica Internacional 914BRA2015
Por produto firmado no âmbito de Projeto de Cooperação Técnica,
com base no seguinte amparo legal: Documento de Projeto
914BRA2015, firmado em 02 de agosto de 2007, entre o Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por intermédio de sua
unidade de pesquisa, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência
e Tecnologia (IBICT0, a Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e a Agência Brasileira de
Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE), em
conformidade com o Decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004.
Contratado: Roberto Aparecido Algarte - Edital nº: 022/2014 - Valor:
R$ 68.000,00 - Vigência do Contrato: 21/07/2014 a 12/12/2014.
EDITAL N o- 14, DE 8 DE AGOSTO DE 2014
CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
PROJETO 914BRZ4005
Publicação de 01 perfil para contratação de profissional(is)
na(s) área(s) de Arquitetura ou Ciências Humanas com pós-graduação
ao nível de mestrado em Arquitetura e Urbanismo, na área de Planejamento Urbano, cuja(s) vaga(s) está(ão) disponível(is) na página
da Unesco: www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos . Os interessados
deverão enviar o CV a partir do dia 11/08/2014 até o dia 15/08/2014
para o e-mail selecao.prodoc.daf@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
o-

EDITAL N 32, DE 8 DE AGOSTO DE 2014
CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
PROJETO 914BRA2015 (PROCESSO SELETIVO)
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: 2/032/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Profissional graduado na área de Ciências Sociais Aplicadas, segundo a tabela de
áreas do conhecimento do CNPq, capacitado para articulação e estudos junto a instituições que desenvolvem atividades de capacitação
empresarial com Mestrado em qualquer das áreas das Ciências Sociais Aplicadas, segundo a tabela de áreas do conhecimento do CNPq.
3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Ter prática na elaboração de documentos técnicos; Ter participado de projetos na área de Educação
Corporativa; Ter experiência na gestão de eventos em Educação Corporativa e; Inglês instrumental.

4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 24 (vinte e quatro)
meses de experiência em gestão de projetos em educação corporativa.
5 - ATIVIDADES: 5.1 Levantamento das iniciativas de Educação
Corporativa no Brasil; 5.2 Elaboração de proposta de publicação de
número temático em Educação Corporativa na Revista Inclusão Social; 5.3 Seleção, em conjunto com a equipe técnica do IBICT, das
instituições partícipes de evento internacional em Educação Corporativa, do local e período de realização e de palestrantes. 6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos
técnicos que consolidem os estudos e análises realizadas, conforme
abaixo: 6.1 Documento técnico contendo o levantamento das iniciativas de Educação Corporativa no Brasil; 6.2 Documento técnico
contendo a proposta de publicação de número temático em Educação
Corporativa na Revista Inclusão Social; 6.3 Documento técnico contendo a seleção das instituições partícipes de evento internacional em
Educação Corporativa, do local e período de realização e da programação, incluindo temas e palestrantes. 7 - LOCAL DE TRABALHO: Não há necessidade de o consultor permanecer nas instalações do IBICT durante a vigência do contrato. No entanto, será
necessário realizar reuniões técnicas presenciais com a equipe institucional. 8 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 04 (quatro) meses. Os
interessados deverão encaminhar o Curriculum Vitae do dia
11/08/2014 até o dia 15/08/2014 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

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA AGRICUTURA E ALIMENTAÇÃO-FAO
EDITAL N o- 19, DE 8 DE AGOSTO DE 2014
PROCESSO SELETIVO - PROJETO UTF/BRA/084/BRA
A Diretora Nacional do Projeto, no uso das suas atribuições,
torna público o processo seletivo para os seguintes cargos abaixo:
Consultor Especialista em Tecnologia para Implantação de
Projetos para Cadeia Produtiva da Carcinicultura - TR 106474
Atribuições: Implantação de projetos sustentáveis em aquicultura; Realizar o levantamento de estudos tecnológicos com potencial produtivo da cadeia produtiva da carcinicultura em articulação
com centros de pesquisas, associações e redes tecnológicas. Requisitos Obrigatórios: Mínimo 10 (dez) anos de graduação em Biologia
Marinha e/ou Engenharia de Aquicultura e/ou Engenharia de Pesca;
Mínimo de 5 (cinco) anos de experiência no Desenvolvimento da
Cadeia Produtiva da Carcinicultura.
Lotação: Brasília - DF - Vaga: 01
Consultor Técnico Especialista em boas práticas de monitoramento ambiental em parques aquícolas marinhos - TR 106483
Atribuições: Elaborar proposta técnica de boas práticas de
monitoramento ambiental em parques aquícolas marinhos. Requisitos
Obrigatórios: Mínimo de 2 (dois) anos de graduação em Engenharias
Química, Ambiental, de Aquicultura, de Pesca, Ciências Biológicas,
Oceanografia, Zootecnia, Veterinária e/ou áreas relacionadas com monitoramento ambiental com ênfase em aquicultura; Experiência comprovada de, no mínimo, 2 (dois) anos em atividades relacionadas ao
monitoramento ambiental.
Lotação: Brasília - DF - Vaga: 01
Consultor Técnico Especialista em Prospecção de Parques
Aquícolas Marinhos nos Estados do Piauí, Amapá e Rio Grande do
Sul - TR 106486
Atribuições: Prospecção de áreas favoráveis à implantação
de parques aquícolas marinhos nos estados do Piauí, Amapá e Rio
Grande do Sul, utilizando dados secundários disponíveis em estudos
socioeconômicos e ambientais. Requisitos Obrigatórios: Mínimo de 2
(dois) anos de graduação em Ciências Biológicas, Engenharias de
Aquicultura, de Pesca, Ambiental, Zootecnia, Oceanografia e/ou áreas
afins; Mínimo de 2 (dois) anos de experiência comprovada na área de
aquicultura e/ou meio ambiente e áreas correlatas.
Lotação: Brasília - DF - Vaga: 01
Consultor Técnico em Aquicutura - Cadeia Produtiva - TR
106492
Atribuições: Identificar demandas por crédito nos diferentes
elos da cadeia produtiva. Requisitos Obrigatórios: Mínimo de 02
(dois) anos de Graduação em Biologia e/ou Engenharia de Pesca e/ou
Zootecnia e/ou Engenharia de Aquicultura e/ou Oceanografia e/ou
áreas afins; Mínimo de 2 (dois) anos de experiência na coordenação
de políticas públicas na área do meio ambiente; Experiência mínima
de 2 (dois) anos em elaboração, coordenação e/ou execução de projetos.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014081100150

Nº 152, segunda-feira, 11 de agosto de 2014
Lotação: Brasília - DF - Vaga: 01
Vigência Contratual: 11 meses.
Mais
informações
dos
cargos
no
site:
https://www.fao.org.br.
Os candidatos deverão inserir seus currículos no site
https://www.fao.org.br no período de 11 a 17/08/2014. 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 subsidiarias e controladas,
no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional. Fundamento Legal: Decreto nº 5151, de 22/07/2004.
MARIA FERNANDA NINCE FERREIRA
EDITAL N o- 20, DE 8 DE AGOSTO DE 2014
PROCESSO SELETIVO - PROJETO UTF/BRA/084/BRA
A Diretora Nacional do Projeto, no uso das suas atribuições,
torna público o processo seletivo para os seguintes cargos abaixo:
Consultor Especialista em Aquicultura Continental - Desenvolvimento de Protocolos de Acompanhamento Técnico de Atividade
Aquícola Ornamental - TR 106530
Atribuições: Auxiliar o MPA e o Grupo Técnico de Políticas
para Organismos Aquáticos com Fins Ornamentais e de Aquariofilia
no desenvolvimento da cadeia produtiva de organismos aquáticos
vivos, por meio da elaboração de identificação de estudos tecnológicos com potencial produtivo em articulação com centros de pesquisa, associações nacionais e redes tecnológicas a fim de estabelecer
protocolos técnicos, com respaldo cientifico, para o acompanhamento
de aquiculturas de espécies de interesse ornamentais, através de diagnósticos e estudos de viabilidade técnica e econômica (EVTE). Requisitos Obrigatórios: Mínimo de 12 (doze) anos em Ciências Biológicas, Engenharias de Aquicultura, de Pesca, Oceanologia e/ou Zootecnia; Mestrado com temática relacionada à aqüicultura ou áreas
afins; Pós-graduação Latu Sensu e/ou Stricto Sensu com temática
relacionada à aqüicultura ou áreas afins; Língua Inglesa (nível avançado). Mínimo de 10 (dez) anos de experiência comprovada em
monitoramento de espécies ornamentais continentais; Mínimo de 12
(doze) anos de experiência em avaliação do impacto da pesca sobre
os estoques pesqueiros; 10 (dez) anos em estudos de impactos ambientais sobre os estoques de organismos aquáticos com fins ornamentais e de aquariofilia; 10 (dez) anos em estudos de dinâmica de
populações de organismos aquáticos com fins ornamentais e de aquariofilia.
Lotação: Brasília - DF - Vaga: 01
Vigência Contratual: 11 meses.
Mais
informações
dos
cargos
no
site:
https://www.fao.org.br.
Os candidatos deverão inserir seus currículos no site
https://www.fao.org.br no período de 10 a 17/08/2014. 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 subsidiarias e controladas,
no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional. Fundamento Legal: Decreto nº 5151, de 22/07/2004.
MARIA FERNANDA NINCE FERREIRA

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DE SÃO PAULO
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2014
Processo n o- 231/2014
O pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitações tornam
público que, nos termos do Parecer nº 50/2014, a impugnação interposta pela empresa PARTNERSNET COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. foi conhecida, sendo DADO PROVIMENTO ao seu
mérito, tão somente para excluir a expressão "especificamente voltadas à área de turismo" do subitem 6.2.1.1.1 do Edital, mantendo-se
as demais disposições, bem como sua data de abertura no dia
12/08/2014 às 14:00.
Em 8 de agosto de 2014
EDCARLOS ALVES LIMA

SERVIÇO NACIONAL
DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 13/2014
O SENAC/SC torna pública a realização da Concorrência, do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando contratar empresa, para
prestação de serviço de coffee break, com fornecimento de alimentos
e bebidas em diversas Unidades do Senac/SC. O Edital e seus anexos
deverão ser consultados no site: www.sc.senac.br, link Licitações e
Compras. Os envelopes de nº 1 - Documentação de Habilitação e nº
2 - Proposta de Preço deverão ser entregues até às 14 horas do dia 26
de agosto de 2014, na Administração Regional do SENAC/SC, no
Setor de Documentação, R. Felipe Schmidt nº 785, Centro de Florianópolis/SC. A abertura será às 15 horas do mesmo dia, no Setor de
Licitações e Contratos, mesmo endereço.
Florianópolis, 8 de agosto de 2014
MAÍRA BUSATO WESTPHAL
p/Comissão Permanente de Licitação

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

