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EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 10.000/10

ACT/TO/Nº10.000/2010, CELEBRADO ENTRE O INCRA-SR-
26/TO e o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO
TOCANTINS - RURALTINS, CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OB-
JETO - Tem por objetivo a utilização da Equipe Funcional do Ru-
raltins, na execução das metas do processo de Reforma Agrária na
jurisdição da Superintendência Regional do INCRA no Estado do
Tocantins, de acordo com a Programação Operacional.Cláusula Sé-
tima - Vigência - O prazo de vigência será de 24(vinte e quatro)me-
ses, contados a partir da data de sua publicação no D.O.U. JOSÉ
ROBERTO RIBEIRO FORZANI Superintendente Regional do IN-
CRA SR-26/TO JOSÉ ELIAS JÚNIOR Presidente do Ruraltins

DIVISÃO DE OBTENÇÃO DE TERRAS
E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS

DE ASSENTAMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1003/2010

Número do Contrato: 1000/2007. Nº Processo: 54400002080200658.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E RE-
FORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 07241070000180. Contra-
tado : LIMPS LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA -Objeto: Fica
prorrogado por 12 (doze) meses o contrato de prestação de serviços
de conservaçãolimpeza e zeladoria, a serem executados de forma
contínua, no âmbito do prédio sede desta SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL DO INCRA/SR-26/TO, como também nas dependências
das respectivas UNIDADES AVANÇADAS, localizadas em Gurupi,
Araguatins, no Estado do Tocantins, com fornecimento dos materiais,
equipamentos e utensílios necessários.Fundamento Legal: 8666/93 Vi-
gência: 09/02/2010 a 08/02/2011. Valor Total: R$231.428,28. Fonte:
176370002 - 2010NE900007. Data de Assinatura: 08/02/2010.

(SICON - 11/02/2010) 373085-37201-2010NE900013

O Termo de Referência está disponível no sítio:
h t t p : / / w w w. m d s . g o v. b r / s e r v i c o s / e d i t a i s - d e - c o n t r a t a c a o

PERFIL PROFISSIONAL: Formação superior em Ciências
Sociais ou Ciências Sociais Aplicadas ou Ciências Humanas.

Os interessados deverão enviar o currículo, a partir do dia
12/02/2010 até o dia 21/02/2010 para o endereço:
sedp.pnud04046@mds.gov.br (exclusivamente). Os currículos deve-
rão ser enviados em formato PDF, bem como o número do Edital
deverá ser informado no campo assunto - e-mails que não obe-
decerem a tais requisitos serão desconsiderados.

Em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 5.151 de 22 de
julho de 2004, as contratações serão efetuadas mediante processo
seletivo simplificado (análise de currículo e entrevista), sendo exigida
dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e da
capacidade técnica ou científica compatível com os trabalhos a serem
executados. É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores
ativos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas
subsidiárias e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação
técnica internacional".

AÍLA VANESSA DAVI DE OLIVEIRA CANÇADO
Diretora de Programas

EDITAL Nº 11/2010
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Projeto de Organismo Internacional - PNUD/BRA/04/046
Contratação na Modalidade Produto
Função: Consultor para Avaliação e Acompanhamento das Atividades
do Projeto de Capacitação de Agentes Públicos Municipais de Con-
trole Social da Política de Assistência Social e do Programa Bolsa
Família - 1 VAGA

O Termo de Referência está disponível no sítio:
h t t p : / / w w w. m d s . g o v. b r / s e r v i c o s / e d i t a i s - d e - c o n t r a t a c a o

PERFIL PROFISSIONAL: Formação superior em Economia
ou Administração de Empresas. Desejável pós-graduação na área de
administração ou economia.

Os interessados deverão enviar o currículo, a partir do dia
12/02/2010 até o dia 21/02/2010 para o endereço:
sedp.pnud04046@mds.gov.br (exclusivamente). Os currículos deve-
rão ser enviados em formato PDF, bem como o número do Edital
deverá ser informado no campo assunto - e-mails que não obe-
decerem a tais requisitos serão desconsiderados.

Em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 5.151 de 22 de
julho de 2004, as contratações serão efetuadas mediante processo
seletivo simplificado (análise de currículo e entrevista), sendo exigida
dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e da
capacidade técnica ou científica compatível com os trabalhos a serem
executados. É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores
ativos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas
subsidiárias e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação
técnica internacional".

AÍLA VANESSA DAVI DE OLIVEIRA CANÇADO
Diretora de Programas

EDITAL No- 9/2010
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Projeto 914BRA3026
Projeto das Organizações das Nações Unidas para a Edu-

cação, a Ciência e a Cultura, em parceria com o Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome, no âmbito do Projeto de
Cooperação Técnica UNESCO 914BRA3026, torna pública a rea-
lização de processo seletivo destinado à contratação de consultor
especializado em análise meticulosa de custo-efetividade e custo-
benefício de tecnologias de pagamento.

FUNÇÃO NO PROJETO - Consultor para contribuir com o
aperfeiçoamento da gestão das políticas, sob a responsabilidade do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS),
por meio da prospecção, identificação, sistematização e análise das
práticas e estudos em âmbito municipal e estadual relativas à rea-
lização do Prêmio Rosani Cunha de Desenvolvimento Social.

QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS: Mestrado em qual-
quer área de conhecimento.

VAGAS - 1 (uma)
O Edital completo está disponível no sítio:

h t t p : / / w w w. m d s . g o v. b r / s e r v i c o s / e d i t a i s - d e - c o n t r a t a c a o .
Os interessados deverão enviar o currículo SOMENTE POR

E-MAIL, EM FORMATO PDF, até o dia 19/02/2010 PARA O EN-
DEREÇO DISPONÍVEL NO EDITAL COMPLETO. O e-mail deverá
ser identificado com o número do edital no campo assunto.

QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL MÍNIMA: Graduação
em Ciências Humanas e especialização em Direito Público.

Em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 5.151 de 22 de
julho de 2004, as contratações serão efetuadas mediante processo
seletivo simplificado (análise de currículo e entrevista), sendo exigida
dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e da
capacidade técnica ou científica compatível com os trabalhos a serem
executados. È vedada a contratação, a qualquer título, de servidores
ativos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas
subsidiárias e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação
técnica internacional".

AÍLA VANESSA DE OLIVEIRA CANÇADO
Diretora de Programas

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
E ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2010

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de
jornais e revistas, de acordo com as especificações estabelecidas no
Termo de Referência - Anexo I do Edital. Total de Itens Licitados:
00001 . Edital: 12/02/2010 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 .
ENDEREÇO: SAN, Qd. 03, lote A, Ed. Núcleo dos Transportes -
DNIT, 2º andar, sala 23.25 Asa Norte - BRASILIA - DF . Entrega das
Propostas: a partir de 12/02/2010 às 09h00 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 26/02/2010 às 10h00 site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r

FELIPE RIBEIRO ALVES MORAIS
Pregoeiro

(SIDEC - 11/02/2010) 550005-00001-2010NE000009

SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 88/MDS/2006.
CONCEDENTE: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE: Prefeitura
Municipal de Londrina/PR - CNPJ nº. 75.771.477/0001-70. OBJETO:
Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação do prazo
de vigência do Termo de Convênio nº. 88/MDS/2006, até 27/11/2010.
PARTÍCIPES: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65 e a Prefeitura Municipal de
Londrina/PR - CNPJ nº. 75.771.477/0001-70. PROCESSO:
71000.004924/2006-27.

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Convênio publicado no DOU de 31 de de-
zembro de 2009, Seção 3, página 156, referente ao Município de
Arapongas/PR, processo 71001.042047/2009-25, onde se lê: Valor
Concedente: R$ 75000 (setenta e cinco mil reais), leia-se: Valor do
Concedente: R$ 100.000,00 (Cem mil reais). Onde se lê: Total de: R$
100000 (cem mil reais), leia-se: Total de R$ 125.000,00 (cento e vinte
e cinco mil reais)

GABINETE DO MINISTRO

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo publicado no Diário Oficial da
União no dia 11 de fevereiro de 2010, Seção 3, página 110, referente
ao Convênio MDS nº 010/2009, onde se lê: "DATA E ASSINA-
TURAS: 10 de fevereiro de 2010", leia-se: "DATA E ASSINATU-
RAS: 31 de dezembro de 2010".

SECRETARIA EXECUTIVA

EDITAL Nº 9/2010
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Projeto de Organismo Internacional - PNUD/BRA/04/046
Contratação na Modalidade Produto
Função: Consultor para Elaboração de Proposta de Avaliação e Mo-
nitoramento e no Acompanhamento da Implementação e Execução da
Capacitação de Agentes Públicos Municipais de Controle Social da Po-
lítica de Assistência Social e do Programa Bolsa Família - 1 VAGA.

O Termo de Referência está disponível no sítio:
h t t p : / / w w w. m d s . g o v. b r / s e r v i c o s / e d i t a i s - d e - c o n t r a t a c a o

PERFIL PROFISSIONAL: Formação superior e mestrado
em Ciências Sociais e/ou Humanas.

Os interessados deverão enviar o currículo, a partir do dia
12/02/2010 até o dia 21/02/2010 para o endereço:
sedp.pnud04046@mds.gov.br (exclusivamente). Os currículos deve-
rão ser enviados em formato PDF, bem como o número do Edital
deverá ser informado no campo assunto - e-mails que não obe-
decerem a tais requisitos serão desconsiderados.

Em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 5.151 de 22 de
julho de 2004, as contratações serão efetuadas mediante processo
seletivo simplificado (análise de currículo e entrevista), sendo exigida
dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e da
capacidade técnica ou científica compatível com os trabalhos a serem
executados. É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores
ativos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas
subsidiárias e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação
técnica internacional".

AÍLA VANESSA DAVI DE OLIVEIRA CANÇADO
Diretora de Programas

EDITAL Nº 10/2010
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Projeto de Organismo Internacional - PNUD/BRA/04/046
Contratação na Modalidade Produto
Função: Consultor para Elaboração de Textos que farão parte do
Material Didático destinados a apoiar a Capacitação de Servidores
Públicos Municipais que atuam no Programa Territórios da Cidadania
e na Elaboração de Proposta de Capacitação para Gerente Municipais
e Estaduais que Atuam na Execução de Políticas Públicas de De-
senvolvimento Social - 1 VAGA.

Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome

.

SECRETARIA EXECUTIVA

EDITAL No- 9, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2010
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E NÍVEL SUPERIOR

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO DE-
SENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, tor-
na públicos o resultado final da perícia médica para os candidatos que
se declararam deficientes e concorrem às vagas reservadas aos can-
didatos portadores de deficiência e o resultado final do concurso para
provimento de vagas para cargos de nível intermediário e nível su-
perior, do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE, para o
Quadro de Pessoal do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, de que trata o Edital no 1, de 6 de outubro de
2009:

1. Resultado final da Perícia Médica para os candidatos que
concorrem às vagas reservadas aos candidatos portadores de defi-
ciência por cargo apresentando nº de inscrição e nome em ordem
alfabética.

1.1. Agente administrativo:
a) Candidatos que se enquadram no art. 4º do Decreto nº

3.298/1999:
613263, Bruno Luis Doutor/ 470054, Celso Pires Rodrigues/

520491, Fernanda Ferreira da silva Frambolz/ 611912, Gledson Dei-
vis Christo Silva/ 617359, Helio Cibreiros Junior/ 551237, Isaac Xa-
vier de Sales Junior/ 583760, Jesus Romersson Rousseau Araujo
Ferreira de Medeiros/ 556745, José Welinton Leitão Lima/ 496470,
Manuela Sobral Martins e Rocha/ 565201, Marcelo Pereira da Cruz/
556816, Maria Alexandra Pereira da Silva/622268, Meire da Silva
Ribeiro/ 522215, Moises Junior Meireles da Silva/ 574550, Reginaldo
Fernandes Lucena/ 550803, Rodrigo Eusébio Pereira/ 616681, Rosa
Maria Furtado Costa/ 619504, Wanessa Ribeiro de Assunção.

b) Candidatos que não compareceram a perícia médica:
518094, Eva José de Morais/ 558086, Maria Heloísa de

Sousa Lima.
1.2. Analista Técnico-Administrativo:
a) Candidatos que se enquadram no art. 4º do Decreto nº

3.298/1999:
606254, Célia Regina Pernomian/ 620640 Marcelo Aguiar

Cerri.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior

.
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