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k)Cópia da última declaração de Imposto de Renda apre-
sentada à Secretaria da Receita Federal, acompanhada do respectivo
recibo de entrega e das atualizações e/ou complementações ou, no
caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de
bens e valores firmada por ele próprio, nos termos da Lei nº 8.730/93,
Lei nº 8.429/92 e Instrução Normativa nº 05/94-TCU;

l)Declaração de acumulação de cargo ou função pública,
quando for o caso, ou sua negativa;

m)Declaração de não ter sofrido, no exercício de função
pública, as penalidades enumeradas no artigo 137 e seu parágrafo
único da Lei nº 8.112, de 1990;

n)Declaração de antecedentes criminais (Federal e Estadual)
relativa aos últimos cinco anos;

o)Declaração firmada pelo nomeado de que percebe (ou não)
proventos de inatividade, seja pela União, por Estado ou por Mu-
nicípio;

p)Declaração de não participação em gerência ou adminis-
tração de empresa privada, de sociedade civil e não exercício do
comércio exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário
(artigo 177, inciso X, da Lei nº 8.112/90);

6.1. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos,
nem fotocópias ou xerocópias não autenticadas.

7. Além da apresentação dos documentos relacionados no
item 6 deste Capítulo, a posse do candidato ficará condicionada à
realização de inspeção médica, mediante a apresentação do laudo
médico de sanidade física e mental expedido pela equipe de saúde do
Ministério das Relações Exteriores ou Instituição por ele designada
para esse fim.

7.1. Os candidatos habilitados para vagas reservadas a por-
tadores de deficiência também deverão cumprir o disposto no item 7,
sem prejuízo das exigências estabelecidas no Capítulo V deste Edi-
tal.

7.2. Dado o seu caráter eliminatório, o não comparecimento
à inspeção médica na data e horário agendados pela Administração
implicará a sua eliminação do Concurso.

7.3. A Administração convocará os candidatos para a ins-
peção médica constante do item 7 e os informará dos exames la-
boratoriais e complementares a serem por eles apresentados naquela
ocasião.

7.3.1. Os exames laboratoriais e complementares serão rea-
lizados às expensas dos candidatos e servirão como elementos sub-
sidiários à inspeção médica constante do item 7 deste Capítulo.

8. Os candidatos que não apresentarem os documentos no
prazo previsto pela Lei nº 8.112/90, com a alteração da Lei nº
9.527/97, bem como os que não tomarem posse, serão desclassi-
ficados e excluídos do Concurso para todos os fins.

9. O Ministério das Relações Exteriores, no momento do
recebimento dos documentos para a posse, afixará 1 (uma) foto 3x4
do candidato no Cartão de Autenticação Digital - CAD e, na se-
qüência, coletará a assinatura do candidato e procederá à autenticação
digital no Cartão para confirmação dos dados: digitais e/ou assi-
naturas solicitadas no dia da realização das Provas.

10. A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para
investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológica em
prova documental acarretará cancelamento da inscrição do candidato,
sua eliminação do respectivo Concurso Público e anulação de todos
os atos com respeito a ele praticados pelo Ministério das Relações
Exteriores, ainda que já tenha sido publicado o Edital de Homo-
logação do resultado final, sem prejuízo das sanções legais cabí-
veis.

XV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das

presentes instruções e a tácita aceitação das condições do Concurso,
tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais
pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções es-
pecíficas para a realização do certame, acerca das quais não poderá
alegar desconhecimento.

2. A legislação com vigência após a data de publicação deste
Edital, bem como as alterações em dispositivos constitucionais, legais
e normativos a ela posteriores não serão objeto de avaliação nas
provas do Concurso.

3. O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a
contar da data da publicação da homologação do resultado final,
podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Ministério das
Relações Exteriores.

4. O Ministério das Relações Exteriores reserva-se o direito
de proceder às nomeações em número que atenda ao interesse e às
necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamen-
tária e o número de vagas existentes.

5. Todos os atos relativos ao presente Concurso, convo-
cações, avisos e comunicados serão publicados no Diário Oficial da
União e ficarão à disposição dos candidatos nos sites da Fundação
Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) e do Ministério das Re-
lações Exteriores (www.mre.gov.br).

6. O Ministério das Relações Exteriores divulgará, no Diário
Oficial da União, a data em que estará disponível o resultado das
provas do Concurso Público, por meio do Edital de Resultado.

7. A Fundação Carlos Chagas disponibilizará o boletim de
desempenho nas provas para consulta por meio do CPF e do número
de inscrição do candidato, no endereço eletrônico www.concur-
sosfcc.com.br em data a ser determinada no Edital de Resultado, a ser
publicado no Diário Oficial da União, conforme item 5 deste Ca-
pítulo.

8. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e co-
municados referentes ao Concurso Público é de responsabilidade ex-
clusiva do candidato. Não serão prestadas por telefone informações
relativas ao resultado do Concurso Público.

9. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados
ou certidões relativos à habilitação, classificação ou nota de can-
didatos, valendo para tal fim o boletim de desempenho disponível no
endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas, conforme item 7
deste Capítulo, e a publicação da homologação do resultado do con-
curso no Diário Oficial da União, conforme Capítulo XIII deste
Edital.

10. Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, en-
dereço, telefone, e-mail para contato) constantes do Formulário de
Inscrição, o candidato deverá dirigir-se:

10.1. à sala de coordenação do local em que estiver pres-
tando provas e solicitar a correção;

10.2. após a realização das provas, ao Ministério das Re-
lações Exteriores, (Divisão de Treinamento e Aperfeiçoamento - DTA
- 6º andar - sala 637 - Anexo I - Palácio do Itamaraty - CEP 70170-
900, Brasília - DF ou enviar e-mail para dtacursos@mre.gov.br) para
atualizar os dados.

11. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço,
telefone, e-mail e demais dados cadastrais informados no formulário
de inscrição, atualizados para viabilizar os contatos necessários, sob
pena de, quando for nomeado, perder o prazo para tomar posse, caso
não seja localizado.

11.1. O candidato aprovado deverá manter seu endereço,
telefone e e-mail atualizado até que se expire o prazo de validade do
Concurso.

12. O Ministério das Relações Exteriores e a Fundação Car-
los Chagas não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao can-
didato decorrentes de:

a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas

de fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
13. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova

e/ou tornar sem efeito a nomeação do candidato, em todos os atos
relacionados ao Concurso, quando constatada a omissão, declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de pre-
judicar direito ou criar obrigação.

13.1. Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas
no item 13 deste Capítulo, o candidato estará sujeito a responder por
Falsidade Ideológica de acordo com o artigo 299 do Código Penal.

14. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações,
atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou
evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em
Edital ou aviso a ser publicado.

15. As despesas relativas à participação do candidato no
Concurso e à apresentação para posse e exercício correrão às ex-
pensas do próprio candidato.

16. Prescreverá em um ano, a contar da data em que for
publicada a homologação do resultado final, o direito de ação contra
quaisquer atos relativos a este Concurso Público, conforme lei nº
7.144, de 23 de novembro de 1983.

17. Todos os cálculos descritos neste Edital, relativos aos
resultados das provas, serão realizados com duas casas decimais,
arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for
maior ou igual a cinco.

18. Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e,
na remota hipótese de verificarem-se falhas de impressão, o Co-
ordenador do Colégio, antes do início da prova, diligenciará no sen-
tido de:

a) substituição dos Cadernos de Questões defeituosos;
b) em não havendo número suficiente de Cadernos para a

devida substituição, procederá à leitura dos itens onde ocorreram
falhas, usando, para tanto, um Caderno de Questões completo;

c) se a ocorrência verificar-se após o início da prova, o
Coordenador do Colégio, após ouvido o Plantão da Fundação Carlos
Chagas, estabelecerá prazo para compensação do tempo usado para
regularização do caderno.

19. O Ministério das Relações Exteriores e a Fundação Car-
los Chagas não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apos-
tilas e outras publicações referentes a este Concurso.

20. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omis-
sos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter irrecorrível,
pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Fundação Carlos Cha-
gas, no que a cada um couber.

MARIA STELA POMPEU BRASIL FROTA
Subsecretária-Geral

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e intelecção de textos, com domínio das re-

lações morfossintáticas, semânticas e discursivas. Tipologia textual;
Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Significação literal e contextual
dos vocábulos. Processos de coesão textual. Coordenação e subor-
dinação. Concordância verbo-nominal. Regência. Estrutura, formação
e representação das palavras. Ortografia oficial. Pontuação. Reda-
ção.

LÍNGUA INGLESA
Compreensão e intelecção de textos, com domínio dos itens

léxico-gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos se-
mânticos. Significação literal e contextual dos vocábulos. Processos
de coesão textual. Redação, tradução e versão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NOÇÕES DE DIREITO
Princípios da Administração Pública. Organização Adminis-

trativa. Atos Administrativos. Regulamentação e controle do serviço
público. Contratos administrativos. Crimes contra a Administração
Pública. Processo administrativo na Administração Pública Federal:
Lei nº 9.784/99. Lei nº 8.112/90 e alterações posteriores. Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores. Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, instituído pelo
Decreto n º1.171/94.

NOÇÕES DE CONTABILIDADE e RACIOCÍNIO LÓGICO
Fundamentos da Contabilidade: lançamentos; ajustes. Regi-

me Contábil. Princípios de Contabilidade Pública: Orçamento Pú-
blico; Lei Orçamentária Anual; Plano Plurianual e Lei de Diretrizes
Orçamentárias; Princípios Orçamentários; Créditos Orçamentários e
Adicionais; Ciclo Orçamentário. Despesa Pública: Dispêndios orça-
mentários (Despesa orçamentária) e Extra-Orçamentários; Classifi-
cações da Despesas Orçamentárias; Despesas de Exercícios Ante-
riores e Suprimentos de Fundos. Aspectos constitucionais sobre or-
çamento da União. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pes-
soas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações
das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer
a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica
das situações por meio de: raciocínio verbal; raciocínio matemático
(que envolvam, dentre outros, conjuntos numéricos racionais e reais -
operações, propriedades, problemas envolvendo as quatro operações

nas formas fracionária e decimal; conjuntos numéricos complexos;
números e grandezas proporcionais; razão e proporção; divisão pro-
porcional; regra de três simples e composta; porcentagem); raciocínio
seqüencial; orientação espacial e temporal; formação de conceitos;
discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a
partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a con-
clusões determinadas.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologia, fer-

ramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet.
Ferramentas e aplicativos de navegação, de correio eletrônico, de
grupos de discussão, de busca e pesquisa. Organização de informação
para uso na Internet, acesso à distância a computadores, transferência
de informação e arquivos. Conceitos de proteção e segurança da
informação. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias,
ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: conceitos de
hardware e de software. Procedimentos, aplicativos e dispositivos
para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança
(backup). Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos,
pastas e programas, instalação de periféricos. Aplicativos para edição
de textos e planilhas eletrônicas (Microsoft).

ANEXO I

CÓDIGO DE OPÇÕES DE CIDADES DE REALIZAÇÃO DA PROVA

Códigos de Opção Cidades de Realização da Prova
01 Belém - PA
02 Belo Horizonte - MG
03 Brasília - DF
04 Porto Alegre - RS
05 Recife - PE
06 Rio de Janeiro - RJ
07 São Paulo - SP

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Observação: Considerar-se-á a legislação vigente até a data da pu-
blicação do Edital de Abertura das Inscrições.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2008

Número do Contrato: 36/2007. Nº Processo: 4307/2008. Contratante:
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ Contratado:
02604476000167. Contratado : CLIMATICA ENGENHARIA LTDA
-Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº36/2007 até 21 de ou-
tubro de 2009 e reajustar seu valor em 6,25 por cento. Fundamento
Legal: Artigos 57, II, 65 da Lei 8.666/93. Vigência: 22/10/2008 a
21/10/2009. Valor Total: R$472.919,16. Fonte: 100000000 -
2008NE900038. Data de Assinatura: 21/10/2008.

(SICON - 06/11/2008) 240013-00001-2008NE900192

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 20/2008

OBJETO: PREGãO ELETRôNICO - Seguro total para a obra de arte
Engenho em Pernambuco , do artista holandês Franz Janszoon Post,
datada do século XVII, de propriedade do MRE. Total de Itens Li-
citados: 00001 Edital: 07/11/2008 de 09h00 às 13h00 e de 15h às
17h30 Endereço: Ed.Anexo I do Palácio Itamaraty, esplanada dos
ministérios, Bl. H, sala 805, DSG. Esplanada dos ministérios - BRA-
SILIA - DF Entrega das Propostas: a partir de 07/11/2008 às 09h00
no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 19/11/2008
às 10h00 site www.comprasnet.gov.br Informações Gerais: O edital
poderá ser obtido inteiramente gratis no site "www.comprasnet.gov.br
.

EDUARDO MARTINS DE MELLO
Pregoeiro

(SIDEC - 06/11/2008) 240013-00001-2008NE900192




