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23- CURSO DE NÍVEL SUPERIOR:

E S TA B E L E C I M E N TO C I D A D E / E S TA D O PERÍODO CURSO/SÉRIE

24 - RELAÇÃO CRONOLÓGICA DE EMPREGOS AN-
TERIORES:

EMPRESA C I D A D E / E S TA D O PERÍODO FUNÇÃO

LOCAL E DATA:
_________________________________________

A S S I N AT U R A :
__________________________________________

ANEXO D

MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 4o- DISTRITO NAVAL
DECLARAÇÃO DE VOLUNTARIADO E COMPROMIS-

SO PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO
1. Eu, __________________________________________,

declaro que sou voluntário(a) a Incorporar, no ano de ______, para
prestar o Serviço Militar como Militar da Reserva de 2a Classe da
Marinha, sujeitando-me, se for aceito(a), a todos os deveres e obri-
gações militares previstos na legislação em vigor.

2. No caso de ser incorporado(a), aceito servir em qualquer
Organização Militar da área de jurisdição do 4o- Distrito Naval que me
for designada.

3. Assumo o compromisso de prestar o Serviço Militar, nas
condições especificadas, por um prazo mínimo de 12 (doze) meses,
conforme preconizado nos art. 18, §3o, 28, §4o e 22, do Dec. no
4.780, de 15 de julho de 2003 (Regulamento da Reserva da Ma-
rinha).

4. Autorizo que se proceda a verificação de dados biográ-
ficos, para fim de convocação para prestação do Serviço Militar.

5. Tempo de Serviço Militar/Público anteriormente prestado:
___ anos, ___meses e ___ dias.

Local e data
________________________________
Assinatura do(a) voluntário(a)

ANEXO E

ROTEIRO PARA ENTREVISTA DE CONVOCAÇÃO
(REC) - SMV-CB/MNE-RM2

IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADO

NOME:

ATIVIDADE PARA CONVOCAÇÃO:

FORMAÇÃO

DATA DE CON-
CLUSÃO DO
CURSO:

INSTITUIÇÃO DE
ENSINO

DATA DA EN-
T R E V I S TA

DATA DE NASCI-
M E N TO

ORIENTAÇÕES GERAIS
a) As categorias relacionadas na parte I deste Roteiro para

Entrevista de Convocação serão pontuadas, pela Comissão de Seleção
Especial, de acordo com a documentação apresentada pelo voluntário
(a).

b) Somente serão aceitas as titulações relacionadas nas ca-
tegorias A e B devidamente comprovadas;

c) Para receber a pontuação relativa às titulações discri-
minadas na categoria B, o candidato deverá, por ocasião da En-
trevista, atender a uma das seguintes opções:

apresentar cópia da Carteira de Trabalho e Previdência So-
cial (CTPS) que informe o período (com início e fim, se for o caso)
e o tipo de serviço realizado, com a descrição das atividades de-
senvolvidas, se realizado na área privada. A cópia da CTPS deve
conter a folha de identificação;

apresentar certidão ou declaração do órgão responsável que
informe o período (com início e fim, se for o caso) e o tipo de serviço
realizado, se realizado na área pública; e

apresentar contrato de prestação de serviços ou recibo de
pagamento de autônomo (RPA) que informe o período (com início e
fim, se for o caso) e o tipo de serviço realizado, no caso de serviço
prestado como autônomo.

d) Para efeito de pontuação do tempo de exercício pro-
fissional será considerada como ano inteiro a fração igual ou superior
a 6 meses; e

e) A categoria relacionada na parte II deste Roteiro para
Entrevista de Convocação será pontuada, pela Comissão de Seleção
Especial, de acordo com a avaliação do candidato em relação aos
itens que prognosticam a adaptação ao Serviço Naval.

PARTE I
VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL

CATEGORIA A
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

ITEM AT I V I D A D E / T Í T U L O VALOR MÁXI-
MO DA TITU-

LAÇÃO

PONTUAÇÃO
OBTIDA

A1 Exercício de atividade profissional
na área pretendida, na Adminis-
tração Pública ou Privada, com 3
pontos por ano, até o total de 15
pontos (5 anos).

15 pontos

A2 Comprovação curricular de atua-
ção em oficinas de construção e
reparação naval ou em unidades
de saúde (conforme o caso).

5 pontos

A3 Estágios em instituições profissio-
nalizantes, em períodos ininterrup-
tos ou não, conforme os seguintes
períodos: 3 a 6 meses - 1 ponto; 7
a 12 meses - 3pontos; superior a
12 meses - 5pontos.

5 pontos

A4 Comprovação curricular na utili-
zação de "software" de gerência
de projetos aplicado à área indus-
trial ou de saúde (conforme o ca-
so).

5 pontos

A5 Comprovação curricular na utili-
zação de "software" de computa-
ção gráfica aplicado a projetos na
área industrial ou de saúde (con-
forme o caso).

5 pontos

A6 Participação em jornadas, oficinas
e outras atividades técnicas, de no
mínimo 8 horas, com 1 ponto por
participação, até o limite de 5 par-
ticipações, perfazendo um total de
5 pontos.

5 pontos

TOTAL DE PONTOS 40pontos

CATEGORIA B
FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

ITEM AT I V I D A D E / T Í T U L O VALOR MÁXI-
MO DA TITU-

LAÇÃO

PONTUAÇÃO
OBTIDA

B1 Certificado/Diploma de conclusão de cursos
técnicos correlatos à área a que concorre, com
carga horária superior de 180 horas, com 2
pontos por cada certificado/diploma, até o li-
mite de 4 cursos.

8 pontos

B2 Diplomas de conclusão de curso
médio (para o MNE) ou superior
(para CB), correlato à área pre-
tendida.

7 pontos

B3 Certificado de conclusão de curso
de informática básica, com 1 pon-
to para cada curso concluído, até
o total de 5 cursos.

5 pontos

B4 Certificado de conclusão de curso
de segurança do trabalho

5 pontos

B5 Certificado de freqüência de curso
de língua inglesa, com 1 ponto pa-
ra cada semestre freqüentado, até
o total de 5 semestres.

5 pontos

TOTAL DE PONTOS 30 pontos

PARTE II
AVA L I A Ç Ã O

CATEGORIA C
ADAPTAÇÃO AO SERVIÇO NAVAL

ITEM AT I V I D A D E / T Í T U L O VALOR MÁXI-
MO

PONTUAÇÃO
OBTIDA

C1 Domínio de linguagem técnica
(compreensão da terminologia
aplicada à área de conhecimento e
domínio no emprego de termos
específicos da área e afins).

5 pontos

C2 Atualização profissional (conheci-
mento de inovações, em relação
ao desenvolvimento de recursos
técnicos da área e afins).

5 pontos

C3 Cultura geral (conhecimento de assuntos
alheios à profissão, capacidade de acompa-
nhar e analisar situações e fatos de natureza
individual e de âmbito geral, decorrente de
conhecimentos e experiências acumulados).

5 pontos

C4 Expressão oral (apresentação oral
de idéias, pensamentos, fatos e si-
tuações com organização e lógica,
bem como propriedade de lingua-
gem).

5 pontos

C5 Atitude comportamental (controle
sobre suas expressões gestuais,
faciais e reações emocionais du-
rante exposição; cuidado com a
aparência e apresentação pes-
soal).

5 pontos

C6 Aptidão para atividade militar
(compreensão de conceitos rela-
cionados à disciplina, hierarquia,
cumprimento de ordens, senso de
responsabilidade e valor e ética
militares).

5 pontos

TOTAL DE PONTOS 30 pontos

AVA L I A D O R E S

______________ ______________ ______________

COMANDO DO 5o- DISTRITO NAVAL
DEPÓSITO NAVAL DE RIO GRANDE

<!ID1310513-0>

EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

Contratado: Link & Flores Ltda. Contratante: Depósito Naval de Rio Grande.
Espécie: Carta Contrato No- 85810/2008-0038/00. Objeto: Serviço de recupera-
ção das áreas do Radiofarol em Tramandaí. Assinatura: 14 de agosto de 2008.
<!ID1311244-0>

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO No- 86/2008

Objeto: Serviços de recuperação das áreas do Radiofarol de Tra-
mandaí localizado no município de Tramandaí-RS.
A licitação teve seu objeto homologado e adjudicado à seguinte
empresa: Link & Flores Ltda.
<!ID1311245-0>

PREGÃO No- 79/2008

Objeto: Serviços de manutenção nas câmaras frigoríficas do Depósito
Naval de Rio Grande (DepNavRG) e respectivos motores, quadros
elétricos e torre de resfriamento.
A licitação teve seu objeto homologado e adjudicado à seguinte
empresa: Manoel Solano Ramos.

Cap-de-Fragata (IM) JOÃO SERGIO SIQUEIRA
Ordenador de Despesas

<!ID1313405-0>

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 75/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento
de 1 (uma) guilhotina hidráulica em proveito do Serviço de Sinalização
Náutica do Sul para auxiliar no corte de chapasde ferro e outros materiais.
Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 18/08/2008 de 08h00 às 11h00 e
de 13h às 16h00 . ENDEREÇO: Av. Almirante Maximiano da Fonseca,
2000 4Seção da Barra - RIO GRANDE - RS . Entrega das Propostas: a
partir de 18/08/2008 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura
das Propostas: 11/09/2008 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br
<!ID1313406-0>

PREGÃO No- 78/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de sobressalentes diversos para
motores marca MWM, Scania e Mercedes Benz, em proveito do Ser-
viço de Sinalização Náutica do Sul, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Total de Itens
Licitados: 00011 . Edital: 18/08/2008 de 08h00 às 11h00 e de 13h às
16h00 . ENDEREÇO: Av. Alte.Maximiano da Fonseca, 2000 4ª Seção
da Barra - RIO GRANDE - RS . Entrega das Propostas: a partir de
18/08/2008 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 12/09/2008 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br

(SIDEC - 15/08/2008)
<!ID1313407-0>

PREGÃO No- 84/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para forneci-
mento/confecção de móveis planejados em proveito da Seção de In-
teligência do Comando do 5o- Distrito Naval. Total de Itens Licitados:
00001 . Edital: 18/08/2008 de 08h00 às 11h00 e de 13h às 16h00 .
ENDEREÇO: Av. Almirante Maximiano da Fonseca, 2000, 4Seção da
Barra - RIO GRANDE - RS . Entrega das Propostas: a partir de
18/08/2008 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 11/09/2008 às 13h30 site www.comprasnet.gov.br

1o- T(IM) MARCOS MOREIRA DE ALMEIDA
Pregoeiro

(SIDEC - 15/08/2008) 785810-00001-2008NE002414
<!ID1313408-0>

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO No- 25/2008

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
No- 63408000042200843. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição so-
bressalentes de motores a Diesel MWM para o Serviço de Sinalização
Náutica do Sul, conforme condições, quantidades e exigências es-
tabelecidas neste Edital e seus anexos.

CF(IM) JOÃO SERGIO SIQUEIRA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 15/08/2008) 785810-00001-2008NE002414




