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INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS
E S PA C I A I S

SERVIÇO ADMINISTRATIVO
<!ID1319464-0>

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL No- 488/2008

Objeto: Aquisição de um Sistema de Teste de Circuito Integrados
Lineares e seus Acessórios Incluindo Instalação e Treinamentos, con-
forme especificações Técnicas. Total de Itens Licitados: 00001 . Edi-
tal: 20/08/2008 de 08h30 às 11h30 e de 13h às 16h30 . ENDEREÇO:
Av. dos Astronautas, 1758 jd. da Granja - SAO JOSE DOS CAMPOS
- SP . Entrega das Propostas: 22/09/2008 às 16h00 . Endereço: Av. dos
Astronautas, 1758 jd. da Granja - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

DIANGELES BORGES
Chefe

(SIDEC - 19/08/2008) 240106-00001-2008NE900005

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
<!ID1319453-0>

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE No- 1/2008

OBJETO: Contrataçãode Empresa Especializada em Projetos de Ar-
quitetura e Engenharia. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital:
20/08/2008 de 09h00 às 11h00 e de 14h às 16h00 . Endereço: Edital
disponível nos sites: www.comprasnet.gov.br ou www.int.gov.br Saú-
de - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: 05/09/2008 às
10h00

JOSÉ MANOEL DO OUTEIRO
Presidente da CPL

(SIDEC - 19/08/2008) 240104-00001-2008NE900133

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA PROSPECÇÃO
E INOVAÇÃO

<!ID1317384-0>

EXTRATO DE AJUSTE

Espécie: Termo de Ajuste 07.591.94/08 ao Acordo de Cooperação
cód. 07.591.00/07. Registro Funcate nº 2.157.094.00/08. Partícipes:
Instituto Nacional de Tecnologia - INT, CNPJ nº 01.263.896/0004-07
e a Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais - FUN-
CATE, CNPJ nº 51.619.104/0001-10. Objeto: Realizar pesquisa bi-
bliográfica sobre sistema de proteção catódica na presença de mi-
crorganismos objetivando relacionar com à corrosão induzida mi-
crobiologicamente comprovando através de testes laboratoriais. Vi-
gência: 05/08/08 a 05/06/09. Valor: R$3.350,00 (três mil trezentos e
cinqüenta reais). Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e a Lei nº
8.958/94. Assina pelo Instituto Nacional de Tecnologia - INT por seu
Diretor o Dr. Domingos Manfredi Naveiro pela FUNCATE por seu
Procurador. Data da Assinatura: 05 de agosto de 2008. Publique-se

LABORATÓRIO NACIONAL DE ASTROFÍSICA
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA

E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

<!ID1319463-0>

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE No- 2/2008

Objeto: Contratação de empresa jurídica para e-laboração de projetos
de engenharia /arquitetu-ra de um edifício de aproximadamente 450
m2 e outros serviços. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital:
20/08/2008 de 08h30 às 11h30 e de 13h às 16h30 . ENDEREÇO: R.
Estados Unidos, 154 Das Nações - ITAJUBA - MG . Entrega das
Propostas: 29/08/2008 às 14h00 . Endereço: R. Estados Unidos, 154
Das Nações - ITAJUBA - MG . Informações Gerais: Podem ser
obtidas pelo fone35 3629 8100, pelo fax 35 3623 1544, pelo email-
licitacao@lna.br ou pessoalmente na sede do LNA.

JOSE SEBASTIÃO SOARES
Coordenador

(SIDEC - 19/08/2008) 240128-00001-2008NE900001

LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO
CIENTÍFICA

<!ID1319457-0>

EXTRATO DE CONTRATO No- 31/2008

No- Processo: 113/2008. Contratante: LABORATORIO NACIONAL
DE COMPUTACAOCIENTIFICA. CNPJ Contratado:
65838344000110. Contratado : ALPAX COMERCIO DE PRODU-
TOS PARA -LABORATORIOS LTDA. Objeto: Constitui objeto deste
contrato o fornecimento e instalação pela contratada ao Contratante
de 01 (uma) balança analítica, modelo AY220, marca Shimadzu,
incluindo manutenção corretiva e suporte técnico durante o período
de garantia, de acordo com as especificações, requisitos e condições
constantes deste instrumento e seus anexos. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 Vigência: 11/08/2008 a 10/08/2009. Valor Total:
R$2.199,00. Fonte: 100000000 - 2008NE900786. Data de Assinatura:
11 / 0 8 / 2 0 0 8 .

(SICON - 19/08/2008)

OBSERVATÓRIO NACIONAL
<!ID1316586-0>

EDITAL No- 2/2008
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS

PARA PESQUISADOR ADJUNTO

O Diretor do Observatório Nacional - ON, Unidade de Pes-
quisa pertencente à estrutura do Ministério da Ciência e Tecnologia,
tendo em vista a Portaria nº 22 de 19 de fevereiro de 2008, do
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no Diário
Oficial da União de 20 de fevereiro de 2008 e a Portaria MCT nº
272/2008, de 30 de abril de 2008, publicada no Boletim de Serviço nº
08 de 30 de abril de 2008, do Ministro de Estado da Ciência e
Tecnologia, com base na Lei nº 8.691/93 e Resolução nº 02 de 23 de
novembro de 1994 do Conselho do Plano de Carreiras de Ciência e
Tecnologia, torna pública a realização de Concurso Público para pro-
vimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de
PESQUISADOR ADJUNTO da Carreira de Pesquisa em Ciência e
Tecnologia, de acordo com o disposto neste Edital.

O concurso será regido por este Edital e promovido pelo
Observatório Nacional - ON.

Todas as informações relativas ao concurso objeto deste edi-
tal poderão ser obtidas no Observatório Nacional, sito à Rua General
José Cristino nº 77- São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ, Serviço de
Recursos Humanos, no horário das 09h às 12h e das 13h às 16h nos
dias úteis ou através de consulta à página da instituição,
h t t p : / / w w w. o n . b r.

1.DO CARGO
1.1.Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia.
1.2.CARGO: PESQUISADOR.
1.3.VAGA: 01 (uma).
1.4.CLASSE: ADJUNTO Padrão I.
1.5.JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
1.6.FORMAÇÃO: Curso Superior em Geofísica, Física, Ma-

temática, Geologia, Engenharia, Ciência da Computação, Oceano-
grafia e Doutorado em qualquer destas áreas.

1.7.ÁREA DE ATUAÇÃO: Geofísica da Terra Sólida.
1.8.PRÉ-REQUISITOS: Ter o título de Doutor e ter rea-

lizado pesquisas relevantes na área de atuação do concurso. Co-
nhecimento da aplicação dos métodos geofísicos para o estudo físico
do interior da Terra. O candidato deverá ter inclinação acadêmica já
que deverá envolver-se no Curso de Pós-Graduação em Geofísica,
deverá demonstrar capacidade de produção científica, possuir pen-
samento criativo e capacidade de trabalhar em equipe.

1.9.REMUNERAÇÃO: Conforme tabela salarial do Anexo II.
1.10.DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Pesquisador motivado para trabalhar em pesquisa e desen-

volvimento em Geofísica da Terra Sólida, especificamente em uma
das seguintes áreas: Geomagnetismo, Sismologia, Eletromagnetismo,
Gravimetria e Geotermia, com envolvimento nas atividades de for-
mação de recursos humanos e se integre nas pesquisas desenvolvidas
no Observatório Nacional.

2.DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA EM CARGO
PÚBLICO.

2.1 Ter sido aprovado e classificado no concurso público.
2.2 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;

2.3 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.

2.4 Estar em dia com as obrigações eleitorais, se brasileiro.
2.5 Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para

os candidatos brasileiros do sexo masculino.
2.6 Ter idade mínima de 18 anos completos, na data da

posse.
2.7 Ter aptidão física e mental para o exercício do cargo.
2.8 Não estar incompatibilizado para nova investidura em

cargo público federal nos termos do disposto no art. 137, parágrafo
único da Lei n.º 8.112/90.

2.9Não acumular cargos, empregos e funções públicas, mes-
mo com proventos de 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.

2.10-Obedecer às exigências das atribuições do cargo, em
conformidade com a Lei nº.8.691/93.

2.11- Não estar cumprindo penalidade administrativa ou cri-
minal impeditiva do exercício de cargo público federal.

3. DA INSCRIÇÃO
3.1 A inscrição do concurso para o cargo de Pesquisador

Adjunto será efetuada na sede no Observatório Nacional - ON, sito à
Rua General José Cristino nº 77- São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ,
Serviço de Recursos Humanos, no período de 03/11/2008 a
23/01/2009, no horário das 09h às 12h e das 13h às 16h nos dias
úteis. Para inscrever-se o candidato deverá apresentar requerimento
ao Diretor do Observatório Nacional, acompanhado da seguinte do-
cumentação:

3.1.1 Comprovante de conclusão de curso de nível superior
em Geofísica, Física, Matemática, Geologia, Engenharia, Ciência da
Computação, Oceanografia, reconhecido na forma da legislação vi-
gente.

3.1.2 Comprovante de obtenção do título de Doutor (diploma
ou documento oficial) em uma das áreas de formação ou área afim,
expedido por instituição brasileira credenciada pela CAPES/MEC ou,
quando obtidos no exterior, devidamente revalidados por instituição
nacional, nos termos da legislação vigente.

3.1.3 Memorial em 05 (cinco) vias, contendo a relação dos
títulos e trabalhos do candidato, acompanhado de uma análise su-
mária desses trabalhos, feita pelo próprio candidato, situando o seu
significado e a contribuição que representam.

3.1.4 Separatas ou cópias de cada um dos trabalhos men-
cionados no memorial;

3.1.5 Cópia de documento de identidade.
3.1.6 Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição, no

valor de R$ 70,00 (setenta reais), a ser recolhido através da Guia de
Recolhimento da União - GRU, com os campos preenchidos com os
seguintes códigos:

UG (Unidade Gestora): 240126 (Observatório Nacional);
Gestão: 00001;Recolhimento Código: 288837 (Taxa de Ins-

crição em Concurso Público).
Observação: A GRU pode ser preenchida e impressa em

h t t p s : / / c o n s u l t a . t e s o u r o . f a z e n d a . g o v. b r / g r u / g r u _ s i m p l e s . a s p # u g .
3.2O colegiado superior do Observatório Nacional ou a Co-

missão Interna de Concurso, após verificar o cumprimento das con-
dições do subitem 3.1, declarará os candidatos considerados oficial-
mente inscritos no certame num prazo não superior a 10 (dez) dias
corridos, contados a partir do término do período de inscrições.

3.3 No caso de indeferimento do pedido de inscrição, poderá
haver recurso do candidato, dirigido ao Diretor do Observatório Na-
cional, dentro de um prazo não superior 3 (três) dias úteis, contados
a partir da divulgação do resultado do indeferimento.

3.4 Será permitida a inscrição por procuração, mediante en-
trega do respectivo termo, acompanhado de cópia de documento de
identidade do procurador. Esta procuração poderá ser por instrumento
público ou particular. No caso de instrumento particular deverá ser
datilografada ou digitada e terá firma do outorgante reconhecida por
tabelião.

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

3.6 No caso em que o número de candidatos oficialmente
inscritos for inferior ou igual ao numero de vagas fixadas neste edital
o prazo de inscrições será prorrogado por um período mínimo de 30
(trinta) dias úteis.

4.DAS PROVAS
Informações relativas à data e local da prova poderão ser

obtidas no local da inscrição, no Diário Oficial da União ou através
de consulta à página do Observatório Nacional, http://www.on.br.

O concurso de provas e títulos para Pesquisador Adjunto,
constará das seguintes etapas:

•Análise e apreciação dos títulos, de caráter classificatório;
•Prova escrita com leitura pública e argüição, de caráter

eliminatório e classificatório;
•Prova pública de defesa e argüição do memorial, de caráter

eliminatório e classificatório;
Durante a realização do concurso, os candidatos serão cha-

mados à realização da leitura pública e argüição da prova escrita
discursiva e, defesa pública e argüição do memorial, pela ordem de
inscrição.

4.1. DA ANÁLISE E APRECIAÇÃO DOS TITULOS.
Na análise de títulos e currículos, cada examinador disporá

de prazo não superior a 05 (cinco) dias corridos, antes do início das
provas, para apreciar os títulos e sobre eles emitir parecer criti-
camente formulado, consolidando os resultados de seus julgamentos,
que serão acondicionados em envelopes apropriados, rubricados e
lacrados.

4.1.1.Na análise e apreciação dos títulos no concurso para
Pesquisador Adjunto, serão considerados os seguintes quesitos:

4.1.1.1.produção científica em revistas de circulação inter-
nacional, com destaque para a relevância científica nas áreas de atua-
ção do cargo em concurso;

4.1.1.2.atividades acadêmicas, como ensino e orientação;
4.1.1.3.prêmios, aprovações em concursos;
4.1.1.4.outras atividades dentro da área de atuação do cargo

em concurso, tais como participação em bancas examinadoras, co-
missões, editoração de livros, organização de eventos, etc.

4.1.2.A pontuação referente aos quesitos encontra-se no Ane-
xo III deste Edital.

4.2.DA PROVA ESCRITA
4.2.1.A prova escrita será discursiva e versará sobre o ponto

sorteado. A Comissão Examinadora elaborará um conjunto de 10
pontos contendo questões relacionados com os temas do Anexo I.

4.2.2.Cada ponto incluirá, pelo menos, 1 (uma) ou mais
questões que contemplem cada uma das áreas especificadas no Anexo
I deste edital.

4.2.3.O candidato deverá escolher questões relacionadas a
uma das áreas para a sua prova discursiva.

4.2.4.O sorteio do ponto será realizado uma hora antes do
início da prova escrita, ocasião em que os candidatos poderão con-
sultar suas anotações.

4.2.5.Uma hora após o sorteio do ponto e sem direito a
consultas, a prova escrita será realizada em recinto fechado sob a
fiscalização da Comissão Examinadora e terá a duração máxima de
quatro horas.

4.2.6.Encerrada a prova escrita e com intervalo não superior
a vinte e quatro horas, proceder-se-á à sua leitura, pelo respectivo
candidato, em audiência pública, seguida de argüição por parte dos
membros da Comissão Examinadora, não sendo permitida a presença
dos demais candidatos.

4.3.DA DEFESA PÚBLICA DO MEMORIAL.
4.3.1.Na prova pública de defesa e argüição do memorial, o

candidato fará uma apresentação de seus trabalhos e planos atuais e
futuros de pesquisa durante um período de cinqüenta a sessenta mi-
nutos, analisando-os de forma global, procurando salientar o sig-
nificado das contribuições que considera mais relevantes.




