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DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE ENSINO

EDITAL DE 14 DE OUTUBRO DE 2011
PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AOS PROGRAMAS
DE RESIDÊNCIA MÉDICA (PRM) DO HOSPITAL NAVAL

MARCÍLIO DIAS (HNMD) EM 2011

A Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM), na qualidade de
Órgão Supervisor, resolve retificar o Edital publicado na página nº25,
da Seção 3, do D.O.U nº 197, de 13/10/2011, no quadro especia-
lidades com acesso direto, onde se lê "Patologia Clínica", leia-se
"Patologia".

O Edital completo, com seus anexos e retificações está à
disposição dos candidatos, na Internet, no sítio eletrônico da DEnsM,
no endereço: www.ensino.mar.mil.br ou www.ingressonamari-
n h a . m a r. m i l . b r

Vice-Almirante ADEMIR SOBRINHO
Diretor

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE
ALEXANDRINO

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2011

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 63191230374201139. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Pre-
ços para eventual aquisição de suprimentos, equipamentos e sobres-
salentes de informática.

EDGAR LUIZ SIQUEIRA BARBOSA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 14/10/2011) 762600-00001-2011NE000102

COLÉGIO NAVAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratada: CONSTRUTORA LYTORÂNEA LTDA; Contratante:
Colégio Naval; Espécie: Termo Aditivo nº. 62300/2010-015/01; Ob-
jeto: Alteração da Cláusula Décima Terceira do Contrato nº.
62300/2010-015/00, prorrogando-se o prazo de vigência do contrato:
13/10/2010 a 07/04/2012, Prazo de Execução do Objeto: 13/10/2010
a 31/12/2011; Data de Assinatura: 07/10/2011.

DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO LOGÍSTICO DE SAÚDE
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2011 - UASG 765741

Nº Processo: 63071000356201191 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
material de embalagem para medicamentos. Total de Itens Licitados: 00018 .
Edital: 17/10/2011 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 15h30 . Endereço: Av. Dom
Helder Camara, 315 Benfica - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Pro-
postas: a partir de 17/10/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. .
Abertura das Propostas: 27/10/2011 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

JACKSON DE ASSIS SANTANNA
Auxiliar da Seção de Obtenção

(SIDEC - 14/10/2011) 665741-00001-2011NE000186

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2011 - UASG 765720

Nº Processo: 63148002061201128 . Objeto: Pregão Eletrônico - For-
necimento de 800 (oitocentas) cestas básicas, para atender às ne-
cessidades dos usuários do Setor de Serviço Social do Hospital Naval
Marcílio Dias Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 17/10/2011 de
09h00 às 11h30 e de 13h às 15h00 . Endereço: Rua Cesa Zama, 185
Lins de Vasconcelos - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Pro-
postas: a partir de 17/10/2011 às 09h00 no site www.compras-
net.gov.br. . Abertura das Propostas: 27/10/2011 às 09h00 site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

(SIDEC - 14/10/2011) 765720-02011-2011NE000026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2011 - UASG 765720

Nº Processo: 63148003088 . Objeto: Pregão Eletrônico - Forneci-
mento do equipamento de detecção Gamaprobe Total de Itens Li-
citados: 00001 . Edital: 17/10/2011 de 09h00 às 11h30 e de 13h às
15h00 . Endereço: Rua Cesa Zama, 185 Lins de Vasconcelos - RIO
DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 17/10/2011 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas:
03/11/2011 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

JORGE WILSON MARQUES BASTOS
p/Equipe de Apoio

(SIDEC - 14/10/2011) 765720-02011-2011NE000026

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2011 - UASG 218002

Nº Processo: 0712011 . Objeto: Aquisição de 24.700kg de aço em
barra, perfil quadrado, dimensões:114,3 mm(cód. id. A7 do anexo B
da RED 015/2010) a serem fornecidos conforme as condições es-
tabelecidas na Especificação de Material n.º 000007 da EMGEPRON-
FAJCMC. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art.
24º, Inciso XXVIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Art.
24º, Inciso XXVIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de
Dispensa em 07/10/2011 . JAMIL MERON FILHO . Diretor Ad-
ministrativo Financeiro . Ratificação em 07/10/2011 . MARCELIO
CARMO DE CASTRO PEREIRA . Diretor-presidente . Valor Global:
R$ 168.577,50 . CNPJ CONTRATADA : 42.566.752/0001-64 VIL-
LARES METALS SA.

(SIDEC - 14/10/2011) 218002-91081-2011NE000000

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 72/2011 - UASG 218002

Nº Processo: 72 . Objeto: Prestação de serviços de implantação de
uma linha industrial de desmilitarização de munição naval e de ar-
tilharia terrestre, conforme Projeto Básico. Total de Itens Licitados:
00001 . Edital: 17/10/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 .
Endereço: Www.emgepron.mar.mil.br Ou Www.emgepron.com.br
RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: 18/11/2011 às 14h00
. Endereço: Ilha Das Cobras, Ed. Almte Raphael de Azevedo Branco
Centro - RIO DE JANEIRO - RJ

EDMILSON DE QUEIROZ MATOS
Presidente da Comissão de Licitação

(SIDEC - 14/10/2011) 218002-91081-2011NE000000

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2011 - UASG 218002

Nº Processo: 055 . Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços
de exames laboratoriais para os empregados da EMGEPRON, nas
instalações do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo -
CTMSP, conforme especificado no Termo de Referência ANEXO A
deste Edital. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 17/10/2011 de
08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Ilha Das Cobras, Ed.
Almte Raphael de Azevedo Branco, Centro/rj Centro - RIO DE JA-
NEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 17/10/2011 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 31/10/2011
às 09h30 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: Favor
observar o Termo de Referência ANEXO A do Edital.

LILIAN BITTENCOURT FERNANDES
Pregoeira

(SIDEC - 14/10/2011) 218002-91081-2011NE000000

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE 14 DE OUTUBRO DE 2011
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO

DE VAGAS EM CARGOS/ESPECIALIDADES E FORMAÇÃO
DE CADASTRO DE RESERVA DESTINADOS

A VIABILIZAR FUTUROS INGRESSOS
NOS CARGOS/ESPECIALIDADES

A Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON
torna pública a realização de Concurso Público para preenchimento
de vagas em cargos/especialidades e formação de Cadastro de Re-
serva destinados a viabilizar futuros ingressos nos cargos/especia-
lidades constantes do Anexo I, mediante as condições estabelecidas
neste Edital.

1. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONCURSO
PÚBLICO

1.1 O Concurso Público será regido por esse Edital e exe-
cutado em conjunto pela EMGEPRON - Empresa Gerencial de Pro-
jetos Navais e pela FUNDAÇÃO BIO-RIO - FBR, com sede na Av.
Carlos Chagas Filho, 791 - Ilha do Fundão, Cidade Universitária -
CEP 22.941-904 - Rio de Janeiro - RJ, endereço eletrônico:
http://concursos.biorio.org.br/DPC2011 e e-mail: DPC2011@bio-
r i o . o rg . b r.

1.2 O Concurso Público terá caráter eliminatório e clas-
sificatório, por meio de Provas Objetivas, a serem realizadas pela
FBR, conforme o presente Edital e seus Anexos (I a V).

1.3 As provas serão realizadas nas cidades de Belém - PA,
Paranaguá - PR, Rio de Janeiro - RJ e Santos - SP, com o mínimo de
3 (três) candidatos por cidade de prova.

1.4 Toda menção a horário neste Edital terá como referência
o horário oficial de Brasília/DF.

2. DOS CARGOS/ESPECIALIDADES
2.1 Os cargos/especialidades disponíveis, códigos das es-

pecialidades, locais das vagas, número de vagas, pré-requisitos, sa-
lários-base e perfis das áreas de atuação estão discriminados no Ane-
xo I desse Edital.

2.2 O regime jurídico dos cargos/especialidades será o da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

2.3 O candidato aprovado neste Concurso Público não terá
direito à contratação automática, a qual se dará a critério da EM-
GEPRON.

2.4 Os cargos/especialidades de que trata esse Edital não
originam quaisquer vantagens, direitos, benefícios ou estabilidade
atribuídos a servidores públicos ocupantes de cargos ou função pú-
blica.

2.5 Em caso de eventual contratação, os benefícios forne-
cidos pela EMGEPRON serão:

a) alimentação, contributária;
b) seguro de vida em grupo, contributário;
c) plano de assistência médico-social (PAMSE), próprio da

Empresa, em caráter opcional e contributário, para o empregado e
seus dependentes;

d) convênios para descontos em instituições de ensino su-
perior, escolar e pré-escolar para o empregado e seus dependentes.

3. DAS VAGAS E DO CADASTRO DE RESERVA
3.1 Farão parte das vagas existentes e do Cadastro de Re-

serva (CR) os candidatos aprovados nas Provas Objetivas de acordo
com os critérios estabelecidos no item 9 desse Edital.

3.2 A aprovação e a classificação final no Concurso Público
geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à convocação
para os procedimentos admissionais.

3.3 A utilização do Cadastro de Reserva obedecerá rigo-
rosamente à ordem de classificação final publicada no Diário Oficial
da União (D.O.U.), por cargo/especialidade/vaga.

3.4 As convocações para início dos procedimentos admis-
sionais dar-se-ão de acordo com as necessidades de preenchimento de
vagas.

3.5 O prazo de validade do Concurso Público será de dois
anos a contar da data de publicação da homologação dos resultados
definitivos, podendo vir a ser prorrogado, uma única vez, por igual
período, a critério da EMGEPRON.

3.6 Do total de vagas aos cargos/especialidades que vierem a
ser oferecidas durante o prazo de validade deste Concurso Público,
5% (cinco por cento) serão reservadas aos portadores de deficiência,
desde que a deficiência não seja incompatível ao pleno e completo
exercício do emprego pretendido, nos termos do artigo 37, VIII, da
Constituição Federal, da Lei nº 11.867, de 28 de julho de 1995, e do
disposto neste Edital.

4. DAS CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO EM EMPREGO
PÚBLICO

4.1 Ter sido classificado no Concurso Público e convocado
dentro de seu prazo de validade.

4.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado, e, no caso de na-
cionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade
entre brasileiros e portugueses com reconhecimento do gozo dos
direitos políticos, na forma do disposto no art. 12, §1º, da Cons-
tituição Federal.

4.3 Estar em dia com as obrigações eleitorais.
4.4 Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo

masculino.
4.5 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data

da admissão.
4.6 Ter aptidão física e mental para o pleno e completo

exercício das atribuições do emprego público, constatada por laudo
médico.

4.7 Preencher os requisitos exigidos para a contratação, de
acordo com os anexos e demais itens previstos no Edital.

4.8 Apresentar os documentos que se fizerem necessários por
ocasião da admissão.

4.9 Estar qualificado para o emprego público pretendido, de
acordo com o Anexo I desse Edital, na data da admissão.

4.10 Ter escolaridade mínima exigida para o emprego pú-
blico pretendido, na data de admissão.

4.11 Apresentar documentação original que comprove os re-
quisitos descritos no Anexo I.

4.12 Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem
como estar inteiramente quite com as demais exigências legais do
órgão fiscalizador do exercício profissional, quando for o caso.

4.13 Ser moralmente idôneo e não ter registro de antece-
dentes criminais.

4.14 Ter boa saúde física e mental e não apresentar de-
ficiência que o incapacite, mesmo que parcialmente, para o exercício
das funções do cargo para o qual concorre, avaliados através dos
exames médicos admissionais.

4.15 Aceitar as condições, local, horário de trabalho e carga
horária (44 horas semanais) definidos pela EMGEPRON para em-
prego público.

5. DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
5.1 Para fins de identificação de cada tipo de deficiência

adotar-se-á a referência contida no art. 4º do Decreto Federal nº
3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal
5.296, de 02 de dezembro de 2004.

5.2 No ato de inscrição, o candidato portador de deficiência
deverá declarar, no formulário de inscrição, essa condição e a de-
ficiência da qual é portador, assim como a necessidade de condições
especiais para realização da prova.

5.3 O candidato portador de deficiência, que no ato da ins-
crição não declarar essas condições, perderá o direito de concorrer
como deficiente, e também das condições especiais para realização
das provas.

5.4 O candidato portador de deficiência deverá encaminhar
para a FBR, até o dia posterior ao do encerramento das inscrições,
laudo médico comprovando sua deficiência. O envio deverá ser atra-
vés dos Correios, utilizando o serviço de SEDEX com Aviso de
Recebimento (AR), para a FBR - Av. Carlos Chagas Filho, 791 - Ilha
do Fundão, Cidade Universitária - CEP 22.941-904 - Rio de Janeiro.
O candidato deverá indicar no envelope Concurso 03/2011 DPC EM-
GEPRON - Laudo Médico. O candidato que não enviar o laudo, ou o
fizer fora do prazo, não concorrerá às vagas reservadas aos portadores
de deficiência.
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