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Ministério da Ciência e Tecnologia
.

GABINETE DO MINISTRO
<!ID1319465-0>

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio No- 00010/2008. No- Processo:
01200001483200831. Convenentes: Concedente : MCT-COORD.
GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS/DF, Unidade Gestora:
240101, Gestão: 00001. Convenente : SOCIEDADE BRASILEIRA
PARA O PROGRESSO DA CIENCIA SBPC, CNPJ nº
52.643.251/0001-98. Objeto: Realização da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia e a produção do Jornal da Semanade Ciência e
Tecnologia. Valor Total: R$ 445.110,20, Valor de Contrapartida: R$
75.110,20, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em
curso : R$ 370.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 4852, Fonte
Recurso: 0100000000, ND: 335041, Num Empenho: 2008NE901214.
Vigência: 05/08/2008 a 31/01/2009. Data de Assinatura: 05/08/2008.
Signatários: Concedente : SERGIO MACHADO REZENDE, CPF nº
027.390.467-15, Convenente : MARCO ANTONIO RAUPP, CPF nº
076.608.801-44.

(SICONV - 19/08/2008)

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

<!ID1319466-0>

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Convênio No- 8/2008 publicado no DOU de
07/08/2008, Seção 3, pág. 7, onde se lê: Vigência: 30/06/2008 a
30/12/2009, leia-se : Vigência: 01/07/2008 a 30/12/2009

(SICONV - 19/08/2008)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS
<!ID1319454-0>

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No- 570/2008

No- Processo: INV. 2828981 . Objeto: Convenio de colaboração cien-
tífica entre o cern e o cbpf, experimento cms cod. t273275 Total de
Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXI, da
Lei8.666/93 . Justificativa: Colaboração científica entre o cern e o
cbpf- exp. cms Declaração de Dispensa em 19/08/2008 . FRANCIS-
CO ROBERTO LEONARDO . Coordenador da Administração . Ra-
tificação em 19/08/2008 . RICARDO MAGNUS OSORIO GALVÃO
. Diretor . Valor: R$ 20.000,00 . Contratada :CERN FINANCES .

(SIDEC - 19/08/2008) 240120-00001-2008NE900085

- REQUISITOS: Ter o Título de Doutor em Física ou em
área correlata, e ter realizado pesquisas durante, pelo menos, 6 (seis)
anos após a obtenção do título de Doutor; e ter reconhecida liderança
em sua área de pesquisa, consubstanciada por publicações relevantes
de circulação internacional e pela coordenação de projetos ou grupos
de pesquisa e pela contribuição na formação de novos pesquisa-
dores.

REMUNERAÇÃO BRUTA MENSAL: R$ 6.759,11 (Seis
mil, setecentos e cinqüenta e nove reais e onze centavos), incluídos o
Vencimento Básico (R$ 2.643,94), o Adicional de Titulação (R$
2.776,14) e a Gratificação de Desempenho de Atividade em Ciência
e Tecnologia - GDACT (R$ 1.339,03).

VAGA: 01 (uma)
2 - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA

EM CARGO PÚBLICO
O candidato aprovado no Concurso Público de que trata o

presente Edital será investido no cargo se atender cumulativamente
aos seguintes requisitos:

2.1 - Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, e no caso da
portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasi-
leiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos po-
líticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal;

2.2 - Se estrangeiro, poderá participar deste concurso para o
provimento dos cargos de nível superior, nas carreiras de Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico, conforme disposto na legislação vi-
gente.

2.3 - No caso de nacionalidade brasileira, quitação com as
obrigações eleitorais e militares (para candidatos do sexo mascu-
lino);

2.4 - Nível de formação exigido para o exercício do cargo;
2.5 - Idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data

da posse;
2.6 - Aptidão física e mental;
2.7 - Não acumular cargos, empregos e funções públicas,

mesmo com proventos da inatividade, ressalvados os casos previstos
pela Constituição Federal, assegurada a hipótese de opção dentro do
prazo para a posse previsto no § 1º do art. 13 da Lei 8.112/1990;

2.8 - Não estar incompatibilizado para nova investidura em
cargo público federal nos termos do disposto no Artigo 137, pa-
rágrafo único, da Lei nº 8.112/90;

2.9 - Atender as exigências das atribuições do cargo, em
conformidade com a Lei nº 8.691/93;

2.10 - Compatibilização de horários nos casos de acumu-
lação lícita de cargos (Artigo 118, parágrafo 2º, da Lei nº
8 . 11 2 / 9 0 ) ;

2.11 - Apresentar, no tempo regulamentar, os documentos
que se fizerem necessários para a posse e não estar cumprindo pe-
nalidade administrativa ou criminal impeditiva do exercício de cargo
público federal.

3 - DA INSCRIÇÃO
3.1 - Prazo
As inscrições estarão abertas no período de 29 de setembro a

28 de outubro do corrente ano.
3.2 - Local e horário.
As inscrições serão efetuadas a cargo do Serviço de Recursos

Humanos - SRH do CBPF/MCT, sito à Rua Dr. Xavier Sigaud, 150,
Prédio Ministro João Alberto Lins de Barros, sala 301, Urca, Rio de
Janeiro - RJ CEP 22290-180, no horário de 9:00 às 12:00 horas, e de
14:00 às 17:00 horas nos dias úteis.

3.3 - Condições para inscrição
Na ocasião da inscrição os candidatos devem satisfazer às

seguintes condições:
a) Possuir o Título de Doutor em Física ou área afim àquela

objeto deste Concurso, concedido por instituição brasileira creden-
ciada pelo Conselho Nacional de Educação, ou por instituição es-
trangeira, feita a ressalva de que, neste caso, o candidato aprovado
deverá providenciar a revalidação do título por instituição brasileira
devidamente credenciada para este fim, antes da investidura no car-
go.

b) Possuir Curriculum Vitae compatível com a área de pes-
quisa objeto deste Concurso, e com as exigências e atribuições do
c a rg o .

c) Preencher os pré-requisitos mínimos exigidos para o cargo
conforme disposto na Lei nº 8.691/93, e os requisitos exigidos neste
Edital.

3.4 - Procedimento para a inscrição:
3.4.1 - Para inscrever-se, o candidato deverá apresentar re-

querimento ao Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas -
CBPF, instruído com a seguinte documentação:

a) cópia do documento de identidade, ou do documento pró-
prio de estrangeiro, se for o caso;

b) original ou cópia autenticada do comprovante da titulação
requerida;

c) Curriculum Vitae, em 06 (seis) vias, no qual cada item
declarado deverá estar acompanhado de comprovação para análise
posterior pela Comissão Examinadora - CE (ver item 4); os itens de
atividades do Curriculum Vitae deverão ser apresentados segundo a
ordem do Anexo I;

d) Memorial, em 06 (seis) vias, contendo os trabalhos do
candidato, acompanhado de uma análise sucinta dos mesmos, feita
pelo próprio candidato, situando o seu significado e a contribuição
que representam na área de atuação, dando ênfase aos 3 (três) últimos
anos de atividades e ao seu plano de pesquisas para os próximos
anos;

e) Separatas ou cópias (em número de seis) da folha de rosto
de cada um dos trabalhos publicados mencionados no memorial;

f) Comprovante do pagamento da Taxa de Inscrição no valor
de R$ 100,00 (cem reais) a ser efetuado através da Guia de Re-
colhimento da União - GRU, encontrada através do site
www.mct.gov.br, conforme instruções abaixo:

1. Procurar a área de Links; nessa área clicar no ícone de-
nominado "GRU";

2. Preencher os espaços necessários com as seguintes in-
formações: Unidade Gestora - UG: código 240120; Gestão: 00001;
Unidade: Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas; Código: 288861 -
Outras Receitas Próprias.

3. Clicar em AVANÇAR; na próxima tela que se abrirá, o
número de referência será automaticamente preenchido pelo sistema;
competência: o mês de pagamento, por exemplo, 08/2008; venci-
mento: escolher a data do vencimento para o pagamento. Clicar em
emitir, a guia emitida poderá ser paga em qualquer agência do Banco
do Brasil.

g) Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o
candidato deverá certificar-se que preenche todos os requisitos exi-
gidos neste Edital;

3.4.2 - O candidato deverá estar ainda ciente de que:
a) Não será permitida inscrição condicional;
b) Será permitida inscrição por procuração, mediante entrega

do respectivo termo, acompanhado de cópia do documento de iden-
tidade do procurador. Esta procuração deverá ser reconhecida por
Instrumento Público.

a) O candidato, ou seu procurador, é inteiramente respon-
sável pelas informações prestadas, bem como pela exatidão da do-
cumentação apresentada;

d) A inscrição implicará na aceitação plena, por parte do
candidato, das normas, procedimentos e condições estabelecidas neste
Edital e na legislação em vigor, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento.

e) Na hipótese de ausência de inscrições ou no caso em que
o número de candidatos considerados oficialmente inscritos seja in-
ferior ou igual ao número de vagas fixadas no edital, o prazo de
inscrições será automaticamente prorrogado por mais 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir da data de encerramento das inscrições.

3.5 - Análise e deferimento da inscrição
a) o deferimento do pedido de inscrição dependerá de pa-

recer favorável da comissão instituída pela direção do CBPF para este
fim, a qual analisará os pedidos de inscrição quanto ao cumprimento
das exigências mencionadas nos subitens 3.3 e 3.4, cabendo recurso
conforme disposto no subitem 7.2;

b) o candidato será comunicado sobre o deferimento de sua
inscrição no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados a partir
do término do período de inscrição;

d) não será concedida isenção ou devolução da Taxa de
Inscrição, com exceção dos casos previstos na legislação vigente.

4 - DA COMISSÃO EXAMINADORA
4.1 - A Comissão Examinadora - CE será constituída por 5

(cinco) pesquisadores em Ciência e Tecnologia, de notória compe-
tência na área objeto ou correlata do presente Concurso, dos quais
pelo menos 3 (três) não pertencentes aos quadros do MCT. Serão
também designados 02 (dois) pesquisadores suplentes para eventuais
substituições, sendo pelo menos um deles não vinculado ao MCT. A
CE será homologada pela Comissão de Concurso do MCT.

4.2 - A composição da CE, incluindo o suplente, bem como
o dia do início das provas serão anunciados aos candidatos com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis, mediante divulgação
no portal do CBPF na Internet e correspondência aos inscritos.

4.3 - Os candidatos inscritos poderão contestar a escolha de
qualquer membro da CE, por impedimentos legais, no prazo máximo
de 3 dias úteis após a divulgação mencionada no subitem anterior. A
contestação deverá ser dirigida ao Diretor do CBPF, que julgando-a
procedente, providenciará a indicação de novo membro para homo-
logação pela Comissão de Concurso do MCT.

5 - DAS PROVAS
5.1 - O Concurso para o Cargo mencionado neste Edital

deverá ocorrer dentro de um prazo máximo de 45 dias consecutivos
contados a partir do encerramento das inscrições.

5.2 - O Concurso para o Cargo mencionado neste Edital
constará das seguintes provas:

a) Prova Escrita Discursiva - peso 3;
b) Análise e apreciação de Títulos, avaliação do Curriculum

Vitae, e Prova Pública de Defesa e Argüição do Memorial - peso
4;

c) Prova pública de defesa de Projeto de Pesquisa dentro da
área de atuação do Concurso - peso 3.

5.3 - As provas serão elaboradas e aplicadas pela Comissão
Examinadora - CE referida no item anterior.

5.4 - Da Prova Escrita
5.4.1 - A prova escrita será discursiva, versando sobre um

dos dez pontos estabelecidos pela CE dentro dos seguintes temas e
bibliografia abaixo relacionados:

a) Temas:
- Férmions Pesados.
- Transições de Fase Quânticas.
- Sistemas Kondo.
- Transição Metal-Isolante.
- Supercondutividade.
- Magnetismo em Metais de Transição, Terras-Raras e Ac-

tinídeos.
- Efeitos de Desordem e Propriedades de Transporte.
- Sistemas Fortemente Correlacionados.
b) Bibliografia:
- "Quantum Phase Transitions"; S. Sachdev (Cambridge Uni-

versity Press - 2001);
- "The Kondo Problem to Heavy Fermions"; A.C. Hewson;

(Cambridge University Press - 1997);
"Introduction to Solid-State Theory"; Madelung, O.; (Sprin-

ger Series in Solid-State Sciences - 1995).
- "Theory of Superconductivity", Schrieffer, R. J.; (Perseus

Books - 1999)
- "Magnetism in Heavy Fermions (Series in Modern Con-

densed Matter Physics"; Vol. 11; Harry B. Radousky (2000).
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EDITAL Nº 1/2008
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR DE PESQUISADOR-CLASSE

TITULAR-PADRÃO I

O Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas -
CBPF/MCT, Unidade de Pesquisa da estrutura do Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia, no uso de suas atribuições, torna público que serão
abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos
para provimento de vaga do cargo de nível superior de PESQUI-
SADOR - CLASSE TITULAR - PADRÃO I da Carreira de Pesquisa
em Ciência e Tecnologia do Plano de Carreiras para a Área de
Ciência e Tecnologia, conforme autorização do Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão por meio da Portaria nº 22 de 19
de Fevereiro de 2008, publicada no Diário Oficial da União - DOU de
20 de Fevereiro de 2008, a delegação de competência e alocação de
vagas pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia - MCT,
conforme Portaria nº 272 de 30 de Abril de 2008, publicada no
Boletim de Serviço - BS/MCT nº 08 de 30 de Abril de 2008, e com
base na Lei Nº8112 de 11 de Dezembro de 1990, publicada no DOU
de 12 de Dezembro de 1990, na Lei Nº9515 de 20 de Novembro de
1997, publicada no DOU de 21 de Novembro de 1997, na Lei Nº8691
de 28 de Julho de 1993, publicada no DOU de 29 de Julho de 1993,
na Resolução Nº2 do Conselho do Plano de Carreiras de Ciência e
Tecnologia de 23 de Novembro de 1994, publicada no DOU de 28 de
Novembro de 1994, e na delegação de competência pela Comissão
Interna do Plano de Carreiras de Ciência e Tecnologia do MCT, de
que trata o parágrafo 2º do art. 16 da Lei Nº 8691/1993, à Comissão
de Concurso instituída pelo Ministro de Estado da Ciência e Tec-
nologia por meio da Portaria nº 265 de 30 de Abril de 2008, pu-
blicada no Boletim de Serviço - BS do MCT nº 8 de 30 de Abril de
2008, deliberada em reunião conjunta em 28 de Maio de 2008 no
C B P F / M C T.

O Concurso Público será regido por este Edital, promovido
pelo CBPF/MCT, e realizado em sua sede, na Rua Dr. Xavier Sigaud,
150, Urca, Rio de Janeiro - RJ.

1 - DO CARGO
O Cargo a ser preenchido no Concurso Público de que trata

o presente Edital está definido como segue:
- Pesquisador - Classe Titular - Padrão I:
- FORMAÇÃO: Doutor em Física ou em área correlata;
- ÁREA DE ATUAÇÃO: Física Teórica; Matéria Conden-

sada.




