
Nº 196, quarta-feira, 13 de outubro de 2010 27ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032010101300027

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL No- 114, DE 11 DE OUTUBRO DE 2010

A Reitora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de inscrições para o Concurso Público destinado ao provimento de cargos
do Quadro de Pessoal Técnico-Administrativo em Educação desta Universidade, do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), de acordo com o quadro contido no item 1.3., em
conformidade com o Decreto no- 6.944, de 21 de agosto de 2009, Portarias do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no- 450, de 6 de novembro de 2002 e n° 124, de 16 de março de 2010 e Portarias do
Ministério da Educação no- 468, de 13 de abril de 2010 e do Decreto no- 7.232, de 19 de julho de 2010, observando a legislação pertinente, o disposto neste Edital e em suas possíveis retificações e aditamentos.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da Comissão constituída por meio da Portaria UNIRIO no- 713, de 27 de setembro de 2010 para provimento de vagas de Cargos Técnico-

Administrativos em Educação desta Universidade.
1.1.1. A operacionalização do Concurso ficará a cargo da Coordenação de Seleção e Acesso - COSEA/UNIRIO.
1.2. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, conforme estabelecido no art.19, da Lei no- 8.112, de 11 de dezembro de 1990, alterado pelo art. 22 da Lei no- 8.270, de 19 de dezembro de 1991,

salvo quando legislação especial estabelecer jornada diversa.
1.2.1. O horário do servidor, conforme a necessidade da UNIRIO, poderá compreender os turnos manhã e tarde ou tarde e noite.
1.3. As vagas serão distribuídas conforme o quadro a seguir:

CARGO P R É - R E Q U I S I TO S CLASSE INICIAL VAGAS (AMPLA CON-
COR-RÊNCIA)

VAGAS RESERVADAS PARA PORTA-
DORES DE NECESSIDADES ESPE-

CIAIS

V E N C I M E N TO
R$

Economista - Curso Superior completo em Ciências Econômicas
- Registro no Conselho de Classe competente

E I01 1 - 2.989,33

Engenheiro de Segurança do Trabalho - Curso Superior em Engenharia com Especialização em Segu-
rança do Trabalho

E I01 1 - 2.989,33

Engenheiro Eletricista - Curso Superior completo em Engenharia Elétrica
- Registro no Conselho de Classe competente

E I01 1 - 2.989,33

Engenheiro Mecânico - Curso Superior completo em Engenharia Mecânica
- Registro no Conselho de Classe competente

E I01 1 - 2.989,33

Estatístico - Curso Superior completo em Ciências Estatísticas ou Atuariais
- Registro no Conselho de Classe competente

E I01 1 - 2.989,33

Jornalista - Curso Superior em Jornalismo ou Comunicação Social com
Habilitação em Jornalismo

E I01 1 - 2.989,33

Médico/ Cardiologista - Curso Superior em Medicina
- Residência Médica ou Especialização na área
- Registro no Conselho de Classe -CRM

E I01 1 - 2.989,33

Médico do Trabalho - Curso Superior completo em Medicina
- Registro no Conselho de Classe competente
- Registro no Ministério do Trabalho

E I01 2 1 2.989,33

Médico/CTI Pediátrico/NeoNatal - Curso Superior em Medicina
- Residência Médica ou Especialização na área
- Registro no Conselho de Classe -CRM

E I01 1 1 2.989,33

Tradutor Intérprete - Curso Superior em Letras E I01 1 - 2.989,33
Produtor Cultural - Curso Superior em Comunicação Social E I01 1 - 2.989,33

Auxiliar de Enfermagem - Ensino Médio completo mais curso profissionalizante completo em
Auxiliar de Enfermagem
- Registro em Conselho de Classe - COREN

CI01 1 - 1.473,58

Auxiliar de Laboratório - Ensino Fundamental Incompleto BI01 1 - 1.234,73

1.3.1. Ao vencimento previsto no quadro do item 1.3. serão incluídos, quando for o caso, o Auxílio-Transporte, o Auxílio-Alimentação e o Auxílio Pré-Escolar, nos termos da legislação vigente.
1.3.2. O candidato nomeado será regido pela Lei no- 8.112/90, que trata do Regime Jurídico, com as alterações introduzidas pela Lei no- 9.527, de 10 de dezembro de 1997, e vinculado ao Plano de Carreira

dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação - PCCTAE, instituído pela Lei no- 11.091, de 12 de janeiro de 2005, com as alterações introduzidas pela Lei no- 11.784, de 22 de setembro de 2008.
1.3.3. As atribuições específicas correspondentes a cada cargo seguem descritas, de forma sumária, no quadro abaixo:

CARGO ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS
Economista Analisar o ambiente econômico; elaborar e executar projetos de pesquisa econômica, de mercado e de viabilidade econômica, dentre outros; participar do planejamento estratégico e de curto prazo; gerir programação

econômico-financeira; atuar na mediação e arbitragem; realizar perícias. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Engenheiro de Segurança do Trabalho Assessorar os diversos órgãos da Instituição, em assuntos de segurança do trabalho; propor normas e regulamentos de segurança do trabalho; examinar projetos de obras e equipamentos, opinando do ponto de vista da

segurança do trabalho; indicar especificamente os equipamentos de segurança, inclusive os equipamentos de proteção individual, verificando sua qualidade; estudar e implantar sistema de proteção contra incêndios e elaborar
palnos de controle de catástrofe; delimitar as áreas de periculosidade, de acordo com a legislação vigente; analisar acidentes, investigando as causas e propondo medidas preventivas; manter o cadastro e analisar estatísticas
dos acidentes, a fim de orientar a prevenção; realizar a divulgação de assuntos de segurança do trabalho; elaborar e executar programas de treinamento geral no que concerne à segurança do trabalho; organizar e executar
programas de treinamento específico de segurança do trabalho; esclarecer quanto á observância de normas de segurança; inspecionar as áreas e os equipamentos da entidade do ponto de vista da segurança do trabalho;
inspecionar e assegurar o funcionamento e a utilização dos equipamentos de segurança; promover a manutenção rotineira, distribuição, instalação e controle dos equipamentos de proteção contra incêndio; elaborar relatórios
das atividades de segurança do trabalho; enviar relatórios periódicos aos diversos setores comunicando a existência de risco, ocorrência de acidentes e as medidas aconselháveis para a prevenção de acidente do trabalho.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Engenheiro Eletricista Desenvolver projetos de engenharia; executar obras; planejar, coordenar a operação e a manutenção; orçar e avaliar a contratação de serviços; controlar a qualidade dos suprimentos e serviços comprados e executados;
elaborar normas e documentação técnica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Engenheiro Mecânico Desenvolver projetos de engenharia; executar obras; planejar, coordenar a operação e a manutenção; orçar e avaliar a contratação de serviços; controlar a qualidade dos suprimentos e serviços comprados e executados;
elaborar normas e documentação técnica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Estatístico Desempenhar tarefas no campo da estatística, como pesquisa sobre os fundamentos desta ciência, suas aplicações práticas, organização e execução de investigações estatísticas, elaborando e testando métodos e sistemas
de amostragem e outros, para renovar os métodos estatísticos ou melhorar os já existentes. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Jornalista Recolher, redigir, registrar através de imagens e de sons, interpretar e organizar informações e notícias a serem difundidas, expondo, analisando e comentando os acontecimentos, fazer seleção, revisão e preparo definitivo
das matérias jornalísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com o público. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensão.

Médico/Cardiologista Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a especialidade.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Médico do Trabalho Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos
e difundir conhecimentos da área médica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

PREGÃO No- 173/2010

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas na-
cionaise internacionais, com remessa, emissão, marcação,remarcação,
endosso, entrega de bilhetes ou ordens de passagens e quaisquer
outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao des-
locamento de servidores da Universidade Federal do Ceará. Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: 13/10/2010 de 08h00 às 12h00 .
ENDEREÇO: Rua Paulino Nogueira, 315 Bloco II Térreo. Benfica -
FORTALEZA - CE . Entrega das Propostas: a partir de 13/10/2010

às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
25/10/2010 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br

LUIS CARLOS UCHOA SAUNDERS
Pró-Reitor

(SIDEC - 11/10/2010) 153045-15224-2010NE900067

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO No- 172/2010

Comunicamos a reabertura de prazo da licitaçãosupracitada,
publicada no D.O. de 23/09/2010. OBJETO : PREGAO ELETRO-
NICO A implantação de Registro de Preços e sua posterior im-
plementação para contratação de empresa para fornecimento mensal
de material de expediente para atender as necessidades dos diversos

setores da Universidade Federal do Ceara. Novo Edital: 13/10/2010
das 08h00 às 12h00. Endereço: Rua Paulino Nogueira, 315 Bloco II
Térreo. Benfica - FORTALEZA - CE Entrega das Propostas: a partir
de 13/10/2010 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 26/10/2010, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LUIS CARLOS UCHOA SAUNDERS
Pró-Reitor

(SIDEC - 11/10/2010) 153045-15224-2010NE900067

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE CONTRATO No- 11 0 / 2 0 1 0

No- Processo: 23068.12831/10-25. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO ESPIRITO -SANTO. CNPJ Contratado:
02237480000134. Contratado : M.A. PONTES EDITORA E -DIS-
TRIBUIDORA DE LIVROS E INFORMA. Objeto: Contratação de
uma livraria ou distribuidor especializado no fornecimento de livros.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência: 13/10/2010 a 10/02/2011.
Valor Total: R$17.309,39. Fonte: 112000000 - 2010NE903181. Data
de Assinatura: 07/10/2010.

(SICON - 11/10/2010) 153046-15225-2010NE900001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 3/2010

Número do Contrato: 96/2009. No- Processo: 23068.06860/09-14.
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO -SANTO.
CNPJ Contratado: 08100187000107. Contratado : LUMAM MON-
TAGENS E INSTALACOES LTDAEPP. Objeto: Prorrogar a vigência
contratual de 24/09/10 a 30/12/09. Fundamento Legal: Lei 8666/93
Vigência: 24/09/2010 a 30/12/2010. Data de Assinatura:
24/09/2010.

(SICON - 11/10/2010) 153046-15225-2010NE900001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 166/2010

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais e Equipamentos
de Cine, Foto e Som, para atender ao Centro de Artes da UFES, com
garantia mínima de 12 meses e contrato de assistência técnica gratuita
pelo prazo da garantia conforme especificações constantes no Termo
de Referência - Anexo I do edital. Total de Itens Licitados: 00020 .
Edital: 13/10/2010 de 08h00 às 17h00 . ENDEREÇO: Www.com-
prasnet.gov.br VITORIA - ES. Entrega das Propostas: a partir de
13/10/2010 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 25/10/2010 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br

WESLEY RIBEIRO DO NASCIMENTO
Pregoeiro

(SIDEC - 11/10/2010) 153046-15225-2010NE900001
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