
Nº 182, sexta-feira, 19 de setembro de 20088 3ISSN 1677-7069

OBSERVATÓRIO NACIONAL
<!ID1385310-0>

E D I TA I S
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS

E TÍTULOS PARA PESQUISADOR ADJUNTO

O Diretor do Observatório Nacional - ON, no uso de suas
atribuições, torna pública a retificação do item 3 (subitens 3.1.2,
3.1.6, 3.6) e do Anexo II, do Edital nº 01/2008, publicado no Diário
Oficial da União nº 155, de 13 de agosto de 2008, que passa a ter a
redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais
itens e subitens do referido edital.

(...)
3.l.2 - Comprovante de obtenção do título de Doutor (di-

ploma ou documento oficial) em uma das áreas de formação ou área
afim, expedido por instituição brasileira credenciada pela CA-
PES/MEC ou, quando obtidos no exterior, devidamente revalidados
ou em processo de revalidação, por instituição nacional, nos termos
da legislação vigente. Os aprovados portadores de títulos obtidos no
exterior, deverão apresentar o título revalidado no ato da investidura
no cargo.

3.1.6 - Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição, no valor
de R$ 100,00 (cem 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; Reco-
lhimento Código: 288837 (Taxa de Inscrição em Concurso Público), exceto
nos casos em que o candidato comprovar sua hipossuficiência econômica.

Observação: A GRU pode ser preenchida e impressa na
página https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_sim-
ples.asp#ug.

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 corridos contados a partir da data do encerramento das
inscrições.

Anexo II - Tabela Remuneração Mensal

C a rg o Classe Padrão Ve n c t o
Básico

GDACTGTEMPCTRT To t a l

Pesqui-
sador

Adjun-
to

I 2.698,521.528,00 701,61 3.570,008.498,13

GDACT - Gratificação de Desenvolvimento em Atividade de Ciência
e Tecnologia
GTEMPCT - Gratificação Temporária de Atividade de Ciência e
Te c n o l o g i a
RT - Retribuição por Titulação
(...)
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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS
PARA PESQUISADOR ADJUNTO

O Diretor do Observatório Nacional - ON, no uso de suas
atribuições, torna pública a retificação do item 3 (subitens 3.1.2,
3.1.6, 3.6) e do Anexo II, do Edital nº 02/2008, publicado no Diário
Oficial da União nº 160, de 20 de agosto de 2008, que passa a ter a
redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais
itens e subitens do referido edital.

(...)
3.l.2 - Comprovante de obtenção do título de Doutor (di-

ploma ou documento oficial) em uma das áreas de formação ou área
afim, expedido por instituição brasileira credenciada pela CA-
PES/MEC ou, quando obtidos no exterior, devidamente revalidados
ou em processo de revalidação, por instituição nacional, nos termos
da legislação vigente. Os aprovados portadores de títulos obtidos no
exterior, deverão apresentar o título revalidado no ato da investidura
no cargo.

3.1.6 - Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição, no
valor de R$ 100,00 (cem 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 Na-
cional); Gestão: 00001; Recolhimento Código: 288837 (Taxa de Ins-
crição em Concurso Público), exceto nos casos em que o candidato
comprovar sua hipossuficiência econômica.

Observação: A GRU pode ser preenchida e impressa na pá-
gina https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp#ug.

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 corridos contados a partir da data do encerramento das
inscrições.

Anexo II - Tabela Remuneração Mensal
C a rg o Classe Padrão Ve n c t o

Básico
GDACTGTEMPCTRT To t a l

Pesqui-
sador

Adjun-
to

I 2.698,521.528,00 701,61 3.570,008.498,13

GDACT - Gratificação de Desenvolvimento em Atividade de Ciência
e Tecnologia
GTEMPCT - Gratificação Temporária de Atividade de Ciência e
Te c n o l o g i a
RT - Retribuição por Titulação
(...)
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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS
E TÍTULOS PARA TECNOLOGISTA PLENO 1

O Diretor do Observatório Nacional - ON, no uso de suas
atribuições, torna pública a retificação dos itens 1 e 3 (subitens 1.1,
1.4, 3.1.2, 3.1.6, e 3.6) e do Anexo II, do Edital nº 03/2008, publicado
no Diário Oficial da União nº 155, de 13 de agosto de 2008, que
passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados
os demais itens e subitens do referido edital.

(...)
1.1- Carreira de Desenvolvimento Tecnológico.
1.4 - CLASSE: Pleno 1 - Padrão I
3.l.2 - Comprovante de obtenção do título de Mestre ou

Doutor (diploma ou documento oficial) em uma das áreas de for-
mação ou área afim, expedido por instituição brasileira credenciada
pela CAPES/MEC ou, quando obtidos no exterior, devidamente re-
validados ou em processo de revalidação, por instituição nacional, nos
termos da legislação vigente. Os aprovados portadores de títulos ob-
tidos no exterior, deverão apresentar o título revalidado no ato da
investidura no cargo.

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 Na-
cional); Gestão: 00001; Recolhimento Código: 288837 (Taxa de Ins-
crição em Concurso Público), exceto nos casos em que o candidato
comprovar sua hipossuficiência econômica.

Observação: A GRU pode ser preenchida e impressa na pá-
gina https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp#ug.

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 corridos contados a partir da data do encerramento das
inscrições.

Anexo II - Tabela Remuneração Mensal
C a rg o Classe Padrão Ve n c t o

Básico
GDACT GTEMPCT To t a l

Te c n o l o -
gista

Pleno 1 I 2.353,71 1.395,20 6 11 , 9 6 4.360,87

GDACT - Gratificação de Desenvolvimento em Atividade de Ciência
e Tecnologia
GTEMPCT - Gratificação Temporária de Atividade de Ciência e
Te c n o l o g i a
Obs:

I - Os portadores de títulos de doutor, de mestre e de cer-
tificados de aperfeiçoamento ou especialização das carreiras de nível
superior, poderão fazer jus a uma retribuição por Titulação, de acordo
com os valores constantes do Anexo XIX da Medida Provisória n.º
441, de 29 de agosto de 2008. Os títulos devem ser compatíveis com
as atividades do órgão ou entidade onde o servidor for lotado e
homologados pela Comissão Interna do Plano de Carreiras de C&T
do órgão.

(...)
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO)

O Diretor do Observatório Nacional - ON, no uso de suas
atribuições, torna pública a retificação dos itens 1, 3 e 10 (subitens
1.1, 3.1.6, 3.6 e 10.5) e do Anexo II, do Edital nº 04, publicado no
Diário Oficial da União nº 155, de 13 de agosto de 2008, que passa
a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os
demais itens e subitens do referido edital.

(...)
1.1 - Carreira de Desenvolvimento Tecnológico.
3.1.6 - Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição, no

valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), a ser recolhido através da
Guia de Recolhimento da União - GRU, com os campos preenchidos
com os seguintes códigos: UG (Unidade Gestora): 240126 (Obser-
vatório Nacional); Gestão: 00001; Recolhimento Código: 288837 (Ta-
xa de Inscrição em Concurso Público), exceto nos casos em que o
candidato comprovar sua hipossuficiência econômica.

Observação: A GRU pode ser preenchida e impressa na
página https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_sim-
ples.asp#ug.

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 corridos contados a partir da data do encerramento das
inscrições.

10.5 - "Em caso de empate na nota final do concurso, terá
preferência o candidato que:

- tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último
dia da inscrição neste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único
do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1.10.2003), não se aplicando
este critério aos demais candidatos;

- obtiver maior nota na Prova Oral;

- obtiver a maior nota na Prova Objetiva;
- obtiver maior nota na Avaliação do Currículo;
Anexo II - Tabela Remuneração Mensal

Cargo /
Classe /
Padrão

Ve n c t o
Básico

GDACT GTEMPCT To t a l

Técnico
1
I

1.130,38 701,60 293,90 2.125,88

GDACT - Gratificação de Desenvolvimento em Atividade de Ciência
e Tecnologia
GTEMPCT - Gratificação Temporária de Atividade de Ciência e
Te c n o l o g i a

I - Os portadores de títulos de doutor, de mestre e de cer-
tificados de aperfeiçoamento ou especialização, poderão fazer jus a
Gratificação de Qualificação, de acordo com os valores constantes do
Anexo XX da Medida Provisória n.º 441, de 29 de agosto de 2008.
Os títulos devem ser compatíveis com as atividades do órgão ou
entidade onde o servidor for lotado e homologados pela Comissão
Interna do Plano de Carreiras de C&T do órgão.

(...)
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE VAGA EM CARGO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO)

O Diretor do Observatório Nacional - ON, no uso de suas
atribuições, torna pública a retificação dos itens 1, 3 e 10 (subitens
1.1, 3.1.6, 3.6, 10.1 e 10.5) e do Anexo II, do Edital nº 05/2008,
publicado no Diário Oficial da União nº 155, de 13 de agosto de
2008, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo
inalterados os demais itens e subitens do referido edital.

(...)
1.1 - Carreira de Desenvolvimento Tecnológico.
3.1.6 - Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição, no

valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), a ser recolhido através da
Guia de Recolhimento da União - GRU, com os campos preenchidos
com os seguintes códigos: UG (Unidade Gestora): 240126 (Obser-
vatório Nacional); Gestão: 00001; Recolhimento Código: 288837 (Ta-
xa de Inscrição em Concurso Público), exceto nos casos em que o
candidato comprovar sua hipossuficiência econômica.

Observação: A GRU pode ser preenchida e impressa na pá-
gina https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp#ug.

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 corridos contados a partir da data do encerramento das
inscrições.

10.1 - A relação dos candidatos aprovados na Prova Objetiva
(primeira etapa) por ordem de classificação, bem como a data e o
local de realização da Prova Prática (segunda etapa) serão publicados
no Diário Oficial da União e estarão disponíveis no local de inscrição
a partir do terceiro dia útil após a realização da prova objetiva.

10.5 - Em caso de empate na nota final do concurso, terá
preferência o candidato que:

- tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último
dia da inscrição neste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único
do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1.10.2003), não se aplicando
este critério aos demais candidatos;

-obtiver maior nota na Prova Prática;
-obtiver a maior nota na Prova Objetiva;
-obtiver maior nota na Avaliação do Currículo;
Anexo II - Tabela Remuneração Mensal

Cargo /
Classe/
Padrão

Ve n c t o
Básico

GDACT GTEMPCT To t a l

Técnico
1
I

1.130,38 701,60 293,90 2.125,88

GDACT - Gratificação de Desenvolvimento em Atividade de Ciência
e Tecnologia
GTEMPCT - Gratificação Temporária de Atividade de Ciência e
Te c n o l o g i a

I - Os portadores de títulos de doutor, de mestre e de cer-
tificados de aperfeiçoamento ou especialização, poderão fazer jus a
Gratificação de Qualificação, de acordo com os valores constantes do
Anexo XX da Medida Provisória n.º 441, de 29 de agosto de 2008.
Os títulos devem ser compatíveis com as atividades do órgão ou
entidade onde o servidor for lotado e homologados pela Comissão
Interna do Plano de Carreiras de C&T do órgão.

(...)

SERGIO LUIZ FONTES

SECRETARIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS TEMÁTICOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE MUDANÇAS GLOBAIS DE CLIMA
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AV I S O
PROCESSO SELETIVO

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL
RESULTADO FINAL
PROCESSO SELETIVO Nº: 013/2008

O Diretor Nacional do Projeto BRA/05/G31, no uso de suas atribuições legais, resolve TORNAR PÚBLICO o resultado final do
processo seletivo, com a conseqüente CONVOCAÇÃO das candidatas abaixo identificadas, aprovadas no processo, para apresentação da
documentação necessária à contratação:

Candidato (a) Va g a To t a l
de pontos

JERÔNIMA DE SOUZA DAMASCENO CT 018/2008 67
MÁRCIA DOS SANTOS PIMENTA CT 019/2008 56

JOSÉ DOMINGOS GONZALEZ MIGUEZ




