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apresentar-se após o horário estabelecido para a realização
das provas do processo;
não assinar o cartão de respostas ou fizer qualquer marcação
no campo de identificação eletrônica, quando da realização da prova
escrita objetiva;
descumprir as instruções contidas na capa do caderno de
prova;
for surpreendido, durante a realização das provas deste processo, em comunicação verbal, escrita ou eletrônica, ou utilizando-se
de equipamentos eletrônicos, livros, notas ou impressos não permitidos expressamente;
portar armas;
utilizar aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de
calcular, relógio modelo databank, máquina fotográfica, etc.) nas provas deste processo;
usar, no local de prova, óculos escuros ou quaisquer itens de
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, lenços, etc.;
faltar com o devido respeito para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes e/ou
com os demais candidatos;
fizer anotação de informações relativas às suas respostas no
comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os
permitidos;
recusar-se a entregar o material das provas ao término do
tempo destinado para a sua realização;
ausentar-se da sala, durante a realização das provas deste
processo, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de
respostas;
perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para
obter aprovação própria e/ou de terceiros, nas provas deste certame.
7.7. A APS não se responsabilizará por perdas ou extravios
de objetos ou de equipamentos eletrônicos, ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados, assim como pela
guarda de quaisquer objetos levados pelo candidato ao local de prova.
7.8. Caso necessário, os candidatos passarão por detectores
de metal e revista de bolsas, no local de prova.
7.9. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova levando o caderno de prova escrita objetiva e o
cartão-rascunho, que é de preenchimento facultativo, faltando 1 (uma)
hora para o término do tempo destinado à realização da prova.
7.10. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial,
ter o candidato se utilizado de processo ilícito, será ele notificado das
acusações, mediante carta registrada enviada ao endereço informado
na inscrição. O candidato receberá prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar defesa escrita.
7.11. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição e/ou a
participação do candidato neste processo de seleção pública, se verificada falsidade em qualquer declaração e/ou qualquer irregularidade nas provas e/ou documentos apresentados pelo candidato.
7.12. A aprovação final neste processo de seleção não garante ao candidato a realização do treinamento, além do limite de
vagas estabelecido neste edital. A APS reserva-se o direito de proceder às convocações para o treinamento, conforme sua necessidade,
e observando a ordem de classificação e o prazo de validade deste
processo.
7.13. A APS não emitirá qualquer certificado, declaração ou
documento equivalente sobre as atividades desenvolvidas pelo candidato durante o treinamento.
7.14. A contratação será condicionada à aptidão em exames
pré-admissionais específicos e à apresentação de documentos solicitados por esta Associação.
7.15. A inscrição do candidato implicará conhecimento e
aceitação das condições estabelecidas neste edital e em outros a serem
publicados, das quais não poderá haver alegação de desconhecimento.
7.16. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital
somente poderão ser feitas por meio de editais de retificação, publicados no Diário Oficial da União e divulgados no endereço eletrônico www.sarah.br/rh e no endereço informado no subitem 2.4.1.
7.17. O candidato deverá observar rigorosamente o edital,
comunicados e retificações de editais (caso ocorram).
7.17.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados.
7.18. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da
Associação das Pioneiras Sociais.
LÚCIA WILLADINO BRAGA
Presidente da Associação
ANEXO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
TELEFONISTA INTERNACIONAL
1. Conhecimentos específicos - Centrais telefônicas. Sistemas KS e PABX. Linhas-tronco. Serviços de voz. Procedimentos
operacionais em uma mesa telefônica. Ligações de longa distância
nacional e internacional. Ligações locais. Regras de conduta ao telefone. Procedimento técnico ao telefone. Procedimento ético do telefonista. Qualidade no atendimento. Serviços oferecidos pelas operadoras. 2. Informática - Conceitos de informática, hardware e
software. Ambientes operacionais Windows: organização de arquivos
e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de apresentação (Power Point). Conceitos de

internet: protocolos Web (http, https), navegação na internet (Internet
Explorer e Google Chrome), busca e pesquisa na internet, correio
eletrônico na internet e ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Exchange e Outlook). Segurança e proteção: proteção do computador, antivírus, anti-spam, anti-spyware, cópias de segurança, senhas para acesso à rede, segurança na internet. 3. Língua portuguesa
- Noções preliminares: O homem, a linguagem e a comunicação.
Elementos básicos da comunicação e funções da linguagem. A língua
portuguesa. Fonética e fonologia: Fonema e sílaba. Ortografia. Acentuação. Morfologia: Estrutura das palavras. Formação de palavras.
Classificação e flexão das palavras. Semântica. Substantivo. Adjetivo.
Artigo. Numeral. Pronome. Verbo. Advérbio e palavras denotativas.
Preposição e crase. Conjunção. Interjeição. Sintaxe: Frase, oração,
período. Pontuação. Concordância. Regência. Colocação pronominal.
Estilística: Figuras de linguagem e vícios de linguagem. Noções de
versificação. Leitura e interpretação de texto. 4. Língua inglesa Leitura e interpretação de texto. Vocabulário. Estrutura gramatical.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação das Pioneiras Sociais torna pública a convocação dos candidatos abaixo relacionados, para início da terceira
fase - treinamento, dos seguintes Processos de Seleção Pública:

Nº 77, sexta-feira, 24 de abril de 2009
BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA
EXTRATO DO CONTRATO N o- 3/2009
CONTRATADA: SERVNAC TERCEIRIZAÇÃO LTDA. OBJETO:
Contratação de serviços de limpeza e conservação da Filial São Paulo
e das Salas de Atendimento dos Aeroportos de Congonhas e Guarulhos da BBTUR. DATA DE ASSINATURA: 13 de abril de 2009.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R$ 34.269,60
(trinta e quatro mil duzentos e sessenta e nove reais e sessenta
centavos) . PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação nº
009/2009. CONTRATO Nº 003/2009.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 4/BBTUR/2009
A BBTUR - Viagens e Turismo Ltda., torna público aos
interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 004/2009. OBJETO:
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
operador logístico de documentos e pequenos volumes, mediante a
utilização de 1 (uma) motocicleta e seu condutor, em Brasília (DF),
conforme Termo de Referência do Edital. EDITAL DISPONÍVEL: a
partir de 23 de abril de 2009 no site www.licitacoes-e.com.br. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir de 23 de abril de 2009.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11 de maio de 2009, às 15h. INÍCIO DA DISPUTA: 12 de maio de 2009, às 15h. SITE: todas as
operações serão realizadas no www.licitacoes-e.com.br.

Processo Seletivo 28/2003 - Técnico em Atendimento ao Público
Publicação DOU
Class. Nome
Inscrição
09/01/2004
23ª Claudia de Carvalho Maciel Martins
2800040
09/01/2004
25ª Natanael Gonçalves Garcez
2800150

LUCIA WILLADINO BRAGA
Presidente da Associação
RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO
A Associação das Pioneiras Sociais torna público o resultado
da aprovação e da classificação dos seguintes Processos de Seleção
Pública:
Processo Seletivo 52/2008, cargo: Psicólogo - Hospitalar
Publicação DOU em 26/12/2008
Classificação
Inscrição
Nome
1ª
00414
Joao Marcos de Oliveira Cavalcanti
2ª
00185
Ana Carolina Viana Pinto
3ª
00448
Camila Akemi Karino
4ª
00466
Marta Kerr Pontes
5ª
00259
Samara Melo Moura
6ª
00103
Juliana Moreira Passos de Sousa (Portador de
Deficiência)
7ª
00351
Francisca Angélica Miranda Camelo
8ª
00424
Gustavo Freire de Alvarenga
9ª
00201
Fernanda Ponce de Leon Arruda
10ª
00197
Marcelo Leite Kodama
11ª
00211
Isa Gouveia Ribeiro Perrone
12ª
00296
Melodia Pinheiro Moreno Carvalho
13ª
00286
Letícia Ribeiro Assunção
14ª
00142
Ana Carolina Veras Gomes
15ª
00192
Priscila Maria Pinto Ferraz Cabau
16ª
00207
Rebeca Veras de Andrade Vieira
17ª
00245
Virgínia da Silva Carneiro
18ª
00075
Perla Mendoza Villaverde
19ª
00401
Gerliane Carvalho de Alcântara
20ª
00269
Ana Beatriz Raimundo de Castro
21ª
00117
Fernanda Gomes de Oliveira Luz
22ª
00253
Rafaela Costa Ferreira
23ª
00235
Luciana Teixeira de Araújo
24ª
00289
Cláudia Itaborahy Ferreira
25ª
00216
Isabel Dalla Barba
26ª
00022
Nariana Mattos Figueiredo Sousa
27ª
00031
Isabelle Barbosa Boudoucier Ferreira
Classificação Final - Portador de Deficiência
Classificação
Inscrição
Nome
6ª
00103
Juliana Moreira Passos de Sousa
Processo Seletivo 54/2008, cargo: Terapeuta Ocupacional
Publicação DOU em 26/12/2008
Classificação
Inscrição
Nome
1ª
00043
Bruna Cuccia Biagiotto
2ª
00023
Tereza Cristina Filgueira Belo
3ª
00220
Priscilla Antunes da Silva
4ª
00072
Viviane Franceschet Vasconcelos
5ª
00168
Thalita Maria Vasconcelos Ramos
6ª
00046
Marcela Aline Fernandes Braga
7ª
00033
Carolinne Linhares Pinheiro
8ª
00004
Tatiana Roberta Bogutchi Sarubi
9ª
00195
Flávia Gomes de Carvalho
10ª
00100
Mariana Luz de Freitas
11ª
00178
Keila Márcia da Silva Santos
12ª
00092
Aline Corrêa de Almeida e Silva
13ª
00087
Laila Pinto Miranda
14ª
00019
Lilian Nakamoto
15ª
00196
Grazielle Christiane Alvim
16ª
00034
Luciana Nolasco Macedo

LUCIA WILLADINO BRAGA
Presidente da Associação

Brasília-DF, 23 de abril de 2009.
BRÁS FERREIRA MACHADO
Diretor de Controle e Finanças

BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL
HOSPITAL SÃO FRANCISCO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N o- 1/2009 - HSF
O Diretor Administrativo da Beneficência Camiliana do Sul
Hospital São Francisco, torna público que ratificou o ato da Senhora
Rosane Aparecida Sulenta Tochetto, Assessora Administrativa, que
declarou dispensável a licitação, nos termos do artigo 24, inc. VII da
Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações, para a aquisição de
equipamentos médicos hospitalares (aquisição de equipamento e material permanente para unidade de saúde), à Beneficência Camiliana
do Sul - Hospital São Francisco, através de recursos provenientes do
Convênio nº 2584/2007, celebrado com o Fundo Nacional de Saúde,
a favor da empresa KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA, no valor de R$ 115.152,00 (cento e
quinze mil, cento e cinqüenta e dois reais).
Concórdia-SC, 8 de abril de 2009.
WILSON EDMAR ASCENCIO

CPD - COMPANHIA PAULISTA
DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ/MF nº 67.646.422/0001-00
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Srs. Acionistas convocados a comparecerem à
AGO, no dia 30/04/2009, às 17:30 h, na sede social, à Av. Brigadeiro
Faria Lima, 1.234 - 13º andar - cj. 131, a qual deliberará sobre a
seguinte Ordem do Dia: 1) Exame do Relatório da Diretoria e das
demonstrações Financeiras da CPD de 31/12/2008; 2) Outros assuntos
de interesse da sociedade.
São Paulo, 16 de abril de 2009.
ALDO NARCISI
Presidente do Conselho de Administração
(Dias: 23, 24, 25/4/2009)

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS
RURAIS DE CUNHATAÍ - SC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL
A Comissão Pró-fundação do Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais de Cunhataí - SC, composta pelos trabalhadores
rurais conforme abaixo qualificados, convoca todos os membros da
categoria dos trabalhadores rurais: assalariados e assalariadas rurais
empregados permanentes, safristas, e eventuais na agricultura, criação
de animais, silvicultura, hortifruticultura e extrativismo rural; e agricultores e agricultoras que exerçam as atividades individualmente ou
em regime de economia familiar, na qualidade de pequenos produtores, proprietários, posseiros, assentados, meeiros, parceiros, arrendatários, comodatários e extrativistas, do município de Cunhataí SC, Estado de Santa Catarina, para a Assembléia Geral, a ser realizada às 10:00 horas, do dia 04 de maio de 2009, na sala da câmara
de vereadores, sito na rua São Carlos, s/nº , Centro, em Cunhataí SC, para tratar da seguinte Ordem do Dia:

