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Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto assinado eletronicamente pelo beneficiário - OBJETO:
Constitui o objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação da vigências do Termo de Concessão e Aceitação, para da continuidade ao projeto.
Signatário: Jose Aureliano Fonseca Matos, Coordenador-Geral de Operação do Fomento - Substituto.
Beneficiário
André Danderfer Filho
Ana Paula Silveira Paim
Angelica Machi Lazarin
Pedro Luiz Valls Pereira

Processo
476624/2010-0
477584/2010-1
480948/2010-0
477898/2010-6

Ass: Eletrônica
05/11/2010
04/11/2010
23/11/2010
11/11/2010

INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO
EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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 06/05/2013 até o dia 10/05/2013 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. Este edital também está publicado no
site da UNESCO, em http://app2.brasilia.unesco.org/vagasubo.
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.
EMIR JOSÉ SUAIDEN
Diretor
(*) Republicado por ter saído no DOU n o- 72, de 16-4-2013, Seção 3,
pág. 15, e por não ter atingido o número mínimo de currículos para
seleção do candidato.

Termino do vigência
11/11/2013
11/11/2013
28/11/2013
16/11/2013

Data de Firmatura
02/05/2013
02/05/2013
02/05/2013
02/05/2013

Termo
2º
2º
2º
2º

EDITAL N o- 6/2013
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: 1/006/2013
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL:
Graduação em Curso da área das Ciências Exatas, Humanas
ou Sociais com pós-graduação; e
Profissional com experiência em trabalhos na área de gestão.
3.1 CURSOS/HABILIDADES ESPECÍFICAS:
- Ter prática na elaboração de documentos técnicos;
- Ter realizado projetos na área de gestão; e
- Ter domínio da língua portuguesa como instrumento de trabalho.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
- 36 (trinta e seis) meses em:
- Experiência em trabalhos na área de gestão;
- Experiência em trabalhos relacionados à área de desenvolvimento organizacional; e
- Experiência em trabalhos em instituições públicas.
5 - ATIVIDADES:
5.1. Revisão bibliográfica;
5.2. Estudos e pesquisa para a fundamentação das atividades
de elaboração de instrumentos de pesquisa e análise de capacidades
institucional do IBICT;
5.3. Realização de estudos para definir e descrever os indicadores de avaliação institucional contidos no Termo de Compromisso e Gestão do IBICT;
5.4. Proposta de novos indicadores adequados a missão institucional do IBICT; e
5.5. Análise do projeto desenvolvido com sugestões e críticas
para sua melhoria.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS:
Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises realizadas, conforme abaixo:
6.1 Documento técnico detalhado, contendo comentários sobre a revisão bibliográfica e um plano de trabalho da pesquisa.
6.2 Documento técnico detalhado, contendo e análise de capacidades institucional do IBICT e sua comparação com os indicadores de avaliação institucional contidos no Termo de Compromisso e Gestão e Plano Diretor do IBICT; e
6.3 Documento técnico detalhado, contendo relatório da pesquisa e proposta de novos indicadores compatíveis às suas capacidades institucionais.
7 - LOCAL DE TRABALHO:
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia IBICT - Brasília/DF.
8 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 04 (quatro) meses.
Os interessados deverão encaminhar os Curriculum Vitae do
dia 06/05/2013 até o dia 10/05/2013 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. Este edital também está publicado no
site da UNESCO, em http://app2.brasilia.unesco.org/vagasubo.
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.
EMIR JOSÉ SUAIDEN
Diretor
o-

EDITAL N 18/2013
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: 3/018/2013
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL:
- Graduação nas áreas de Ciências Humanas ou Sociais Aplicadas com Pós-Graduação em Ciências Humanas ou Sociais Aplicadas; e
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Nº 85, segunda-feira, 6 de maio de 2013
- Profissional com experiência na realização de projetos voltados à construção de modelos educacionais no contexto da Educação
ou da Ciência da Informação.
3.1 CURSOS/HABILIDADES ESPECÍFICAS:
- Ter produção de conhecimento na área de Educação e ou
Ciência da Informação;
- Ter participado de projetos na área de Educação e ou
Ciência de Informação;e
- Inglês, nível avançado.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
- 60 (sessenta) meses em:
- Experiência em docência; e
- Experiência em projetos voltados à construção de modelos
educacionais no contexto da Educação ou da Ciência da Informação.
5 - ATIVIDADES:
5.1. Realizar a revisão da literatura sobre a aprendizagem
informacional e termos correlatos, nos atuais contextos culturais, políticos e tecnológicos: autores, literatura, vinculações institucionais;
5.2. Identificar nos resultado de pesquisas, perspectivas, domínios e metodologias nas experiências relevantes de aprendizagem
informacional no país e no exterior;
5.3. Analisar teorias e projetos realizados em torno da aprendizagem informacional;
5.4. Relacionar e analisar os parâmetros comuns nos Projetos
de Aprendizagem Informacional, incluindo os levantamentos já realizados sobre o tema, no IBICT; e
5.5. Elaborar proposta de metodologia apta a ser recriada em
diferentes contextos de atividades informacionais individuais e coletivas a partir dos estudos das teorias e dos projetos realizados em
torno da aprendizagem informacional.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS:
Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises realizadas, conforme abaixo:
6.1. Documento Técnico contendo a revisão da literatura
sobre a aprendizagem informacional e termos correlatos, nos atuais
contextos culturais, políticos e tecnológicos: autores, literatura, vinculações institucionais;
6.2. Documento Técnico contendo o resultado de pesquisas,
perspectivas, domínios e metodologias nas experiências relevantes de
aprendizagem informacional no país e no exterior;
6.3. Documento Técnico detalhado contendo análise das teorias
e dos projetos realizados em torno da aprendizagem informacional;
6.4. Documento Técnico relacionando e analisando os parâmetros comuns nos Projetos de Aprendizagem Informacional, incluindo os levantamentos já realizados sobre o tema, no IBICT; e
6.5. Documento Técnico conclusivo contendo resumo da
pesquisa e proposta de metodologia para aplicações futuras.
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 06/05/2013 até o dia 10/05/2013 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. Este edital também está publicado no
site da UNESCO, em http://app2.brasilia.unesco.org/vagasubo.
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.
EMIR JOSÉ SUAIDEN
Diretor

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO N o- 22/2013
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 24/04/2013. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, preventiva e corretiva, das instalações elétricas, eletroeletrônicas, mecânicas, de ar condicionado e hidráulicas, necessárias à
operação do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, sito
na unidade do INPE em Cachoeira Paulista SP (CPTEC).
ADEMIR JORGE
Chefe de Compras, Recbimento e Importação
(SIDEC - 03/05/2013) 240106-00001-2013NE900001

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

