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4.5 maior tempo de serviço público, abrangendo, inclusive, o
exercício efetivo da função de jurado, conforme Lei No- 11 . 6 8 9 / 0 8 ;

4.6 maior idade.
5.Na hipótese de igualdade de nota final, o candidato será

convocado a apresentar documentação comprobatória referente ao
item 4 no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia subsequente
ao da publicação do edital de convocação para nomeação.

5.1 Recomenda-se ao candidato providenciar, com antece-
dência, a obtenção de documentos oficiais, comprobatórios das si-
tuações elencadas no item 4.

5.2 O tempo de serviço, mencionado nos subitens 4.2 a 4.5,
deverá ser comprovado unicamente mediante Certidão.

5.3 Não serão considerados os documentos recebidos fora do
prazo, ou em desacordo com o acima estabelecido.

5.4 A análise das certidões apresentadas e a contagem dos
respectivos tempos de serviço ficarão a cargo do Tribunal Regional
Eleitoral de Pernambuco.

Leia-se incluindo a numeração do item:
4. Para todos os Cargos/Áreas/Especialidades, na hipótese de

igualdade de nota final, para efeito de desempate, serão utilizados,
sucessivamente, os seguintes critérios:

4.1 maior idade, no caso dos candidatos que se enquadrarem
na condição de idoso, nos termos da Lei No- 10.741/2003, consi-
derada, para esse fim, a data de realização das provas objetivas;

4.2 maior tempo de serviço prestado à Justiça Eleitoral, con-
siderando, para esse fim, o tempo de serviço prestado até a data de
término do período das inscrições;

4.3 maior tempo de serviço prestado à Justiça Eleitoral, na
forma prevista no art. 98 da Lei No- 9.504/1997, considerando, para
esse fim, o tempo de serviço prestado até a data de término do
período das inscrições;

4.4maior tempo de serviço prestado ao Poder Judiciário da
União, considerando, para esse fim, o tempo de serviço prestado até
a data de término do período das inscrições;

4.5 maior tempo de serviço público, abrangendo, inclusive, o
exercício efetivo da função de jurado, conforme Lei No- 11 . 6 8 9 / 0 8 ,
considerando, para esse fim, o tempo de serviço prestado até a data
de término do período das inscrições;

4.6 maior idade.
5.Na hipótese de igualdade de nota final, o candidato será

convocado a apresentar documentação comprobatória referente ao
item 4 no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia subsequente
ao da publicação do edital de convocação específico para desem-
pate.

5.1 Recomenda-se ao candidato providenciar, com antece-
dência, a obtenção de documentos oficiais, comprobatórios das si-
tuações elencadas no item 4.

5.2 O tempo de serviço, mencionado nos subitens 4.2 a 4.5,
deverá ser comprovado unicamente mediante certidão ou declaração
expedidas pelas respectivas instituições, que deverá conter: nome
completo; filiação; data de nascimento; número da carteira de iden-
tidade; número do CPF; data de início de exercício no serviço pú-
blico; data de término de exercício no serviço público; e tempo de
serviço líquido em dias (tempo de serviço bruto, descontadas as
faltas).

5.3 Não serão considerados os documentos recebidos fora do
prazo, ou em desacordo com o acima estabelecido.

5.4 A análise das certidões ou declarações apresentadas e a
contagem dos respectivos tempos de serviço ficarão a cargo do Tri-
bunal Regional Eleitoral de Pernambuco.

CAPÍTULO XIV, ITEM 5.2:
Exclua-se o item 5.2.
Os itens 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 passam a ser, res-

pectivamente, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.
ANEXO I - TABELA DE OPÇÕES DE CIDADES DE

REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
Leia-se:

CÓDIGO DE OPÇÃO CIDADES DE PROVA UF
01 Recife
02 Caruaru PE
03 Serra Talhada
04 Petrolina

ANEXO III

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE ANALIS-
TA JUDICIÁRIO

Onde se lê:
Raciocínio Lógico-Matemático (Somente para a Área Apoio

Especializado - Especialidade Análise de Sistemas)
Leia-se:
Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático (Somente para

a Área Apoio Especializado - Especialidade Análise de Sistemas)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS

DE ANALISTA JUDICIÁRIO
ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA
Onde se lê:
Direito Civil: Lei de introdução ao Código Civil.
Leia-se
Direito Civil: Lei de Introdução às normas do Direito Bra-

sileiro.
Onde se lê:
Direito Processual Penal: Princípios gerais: aplicação da lei

processual no tempo, no espaço em relação às pessoas; sujeitos da
relação processual. Do Inquérito policial. Da ação penal. Da com-
petência. Da prova: Do exame de corpo de delito e das perícias em
geral; Do interrogatório do acusado; Das testemunhas; Dos docu-

mentos; Da busca e da apreensão. Do Juiz, do Ministério Público, Do
acusado e defensor, dos Assistentes e Auxiliares da Justiça. Da prisão
e da liberdade provisória. Das citações e intimações. Da sentença.
Das nulidades. Dos recursos em geral: disposições gerais; do recurso
em sentido estrito; da apelação; do habeas corpus e seu processo. Dos
Juizados Especiais Criminais (Lei No- 9.099/1995 e Lei No-

10.259/2001).
Leia-se:
Direito Processual Penal: Princípios gerais: aplicação da lei

processual no tempo, no espaço em relação às pessoas; sujeitos da
relação processual. Do Inquérito policial. Da ação penal. Da com-
petência. Da prova: Do exame de corpo de delito e das perícias em
geral; Do interrogatório do acusado; Das testemunhas; Dos docu-
mentos; Da busca e da apreensão. Do Juiz, do Ministério Público, Do
acusado e defensor, dos Assistentes. Da prisão, das medidas cau-
telares e da liberdade provisória. Das citações e intimações. Da sen-
tença. Das nulidades. Dos recursos em geral: disposições gerais; do
recurso em sentido estrito; da apelação; do habeas corpus e seu
processo. Dos Juizados Especiais Criminais (Lei No- 9.099/1995 e Lei
No- 10.259/2001).

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA
Onde se lê:
Noções de Direito Civil: Lei de introdução ao Código Ci-

vil.
Leia-se
Noções de Direito Civil: Lei de Introdução às normas do

Direito Brasileiro.
Onde se lê:
Noções de Direito Processual Penal: Do Inquérito policial.

Da ação penal. Da prova: Do exame de corpo de delito e das perícias
em geral; Do interrogatório do acusado; Das testemunhas; Dos do-
cumentos; Da busca e da apreensão. Do Juiz, do Ministério Público,
do acusado e defensor, dos assistentes e auxiliares da Justiça. Da
prisão e da liberdade provisória. Das citações e intimações. Dos
recursos em geral: disposições gerais; do recurso em sentido estrito;
da apelação; do habeas corpus e seu processo. Dos Juizados Especiais
Criminais (Lei No- 9.099/1995 e Lei No- 10.259/2001).

Leia-se:
Noções de Direito Processual Penal: Do Inquérito policial.

Da ação penal. Da prova: Do exame de corpo de delito e das perícias
em geral; Do interrogatório do acusado; Das testemunhas; Dos do-
cumentos; Da busca e da apreensão. Do Juiz, do Ministério Público,
do acusado e defensor, dos assistentes. Da prisão, das medidas cau-
telares e da liberdade provisória. Das citações e intimações. Dos
recursos em geral: disposições gerais; do recurso em sentido estrito;
da apelação; do habeas corpus e seu processo. Dos Juizados Especiais
Criminais (Lei No- 9.099/1995 e Lei No- 10.259/2001).

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALI-
ZADO - ESPECIALIDADE ANÁLISE DE SISTEMAS

Onde se lê:
Tecnologia da Informação: Banco de dados: Oracle versão

10g ou superior. Conceitos e arquitetura. SQL (DML, DDL). Trig-
gers, procedures, functions e packages. PL/SQL. Segurança e ge-
renciamento de objetos. Conceitos de Business Inteligence (BI). Con-
ceitos de Data Warehouse. Redes: Arquitetura, protocolos e serviços
de redes de comunicação. TCP/IP, DNS, FTP, NFS, TELNET, SMTP,
WWW e SNMP, POP3, IMAP. Tecnologias de rede LAN, WAN
(MPLS, Frame-Relay, ADSLx) e Wireless. Sistemas Operacionais
Linux Red Hat Enterprise versão 5 ou superior, Debian e Windows
2003/2008 - configuração, instalação e gerenciamento; Voz sobre IP;
Convergência de redes de comunicação; Firewall; IPS; IDS; Rotinas e
tipos de Backup (incremental, diferencial, total); Redes SAN (Storage
Area Network); Configuração, instalação e ajustes de Servidores Web
(Apache, Tomcat, IIS); Monitoramento e Gerenciamento de Redes de
Comunicação de Dados; Protocolos de Roteamento; VLANs; DMZ;
Proxy; Correio Eletrônico; PKI. Desenvolvimento WEB: HTML.
Web Standards W3C. CSS. Java Script. Java J2EE: aplicações Web e
JSP. Testes de software. Tipos de testes. Planos de testes. Segurança
da informação. Vulnerabilidades e ataques a sistemas computacionais.
Definição, implantação e gestão de políticas de segurança e auditoria.
Legislação relativa à segurança dos sistemas de informação. Crip-
tografia e certificados digitais. Governança de TI: Gerência de pro-
jetos baseada no modelo PMBOK - áreas de conhecimento (Inte-
gração, Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos Humanos, Co-
municações, Riscos e Aquisições), conceitos relacionados com pro-
jetos, operações, processos, programas, portfólio, e fases do ciclo de
vida do projeto (iniciação, planejamento, execução, monitoramento e
controle, encerramento). Framework CoBIT: conceitos básicos, do-
mínios e processos. Framework ITIL v3: Estratégia de Serviços, De-
sign de Serviços, Transição de Serviços, Operações de Serviços, Me-
lhoria Contínua de Serviços. Dispositivos portáteis para processa-
mento de informações e acesso à internet (tablets e smartphones com
sistema operacional Android e iOS).

Leia-se:
Tecnologia da Informação: Oracle versão 10g ou superior.

Conceitos e arquitetura. SQL (DML, DDL). Triggers, procedures,
functions e packages. PL/SQL. Segurança e gerenciamento de ob-
jetos. Conceitos de Business Inteligence (BI). Conceitos de Data
Warehouse. Arquitetura, protocolos e serviços de redes de comu-
nicação. TCP/IP, DNS, FTP, NFS, TELNET, SMTP, WWW e SNMP,
POP3, IMAP. Tecnologias de rede LAN, WAN (MPLS, Frame-Relay,
ADSLx) e Wireless. Sistemas Operacionais Linux Red Hat Enterprise
versão 5 ou superior, Debian e Windows Server 2003/2008 - con-
figuração, instalação e gerenciamento; Voz sobre IP; Convergência de
redes de comunicação; Firewall; IPS; IDS; Rotinas e tipos de Backup
(incremental, diferencial, total); Redes SAN (Storage Area Network);
Configuração, instalação e ajustes de Servidores Web (Apache, Tom-
cat, IIS); Monitoramento e Gerenciamento de Redes de Comunicação
de Dados; Protocolos de Roteamento; VLANs; DMZ; Proxy; Correio
Eletrônico; PKI. HTML. Web Standards W3C. CSS. Java Script. Java

J2EE: aplicações Web e JSP. Testes de software. Tipos de testes.
Planos de testes. Segurança da informação. Vulnerabilidades e ata-
ques a sistemas computacionais. Definição, implantação e gestão de
políticas de segurança e auditoria. Legislação relativa à segurança dos
sistemas de informação. Criptografia e certificados digitais. Gerência
de projetos baseada no modelo PMBOK - áreas de conhecimento
(Integração, Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos Humanos,
Comunicações, Riscos e Aquisições), conceitos relacionados com
projetos, operações, processos, programas, portfólio, e fases do ciclo
de vida do projeto (iniciação, planejamento, execução, monitoramento
e controle, encerramento). Framework CoBIT: conceitos básicos, do-
mínios e processos. Framework ITIL v3: Estratégia de Serviços, De-
sign de Serviços, Transição de Serviços, Operações de Serviços, Me-
lhoria Contínua de Serviços. Dispositivos portáteis para processa-
mento de informações e acesso à internet (tablets e smartphones com
sistema operacional Android e iOS).

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALI-
ZADO - ESPECIALIDADE ARQUITETURA

Suprima-se o seguinte trecho:
(...) Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - Lei No-

7.688/71 (...)
Demais itens do Edital No- 01/2011 de Abertura de Inscrições

permanecem inalterados.

Des. RICARDO PAES BARRETO

D I R E TO R I A - G E R A L

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo n.º 2 ao Contrato n.º 074/09. PRO-
CESSO: PA 339/09. MODALIDADE: Dispensa de Licitação n.º
56/09. ESPÉCIE: Locação de Imóvel Urbano. CONTRATANTES:
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e Geraldo Fragoso de
Freitas. OBJETO: prorrogação do prazo de vigência contratual pelo
período de 1º/1/12 a 31/12/12. FUNDAMENTO LEGAL: inciso I, do
§ 3º, do art. 62 da Lei n.º 8.666/93, o art. 3º da Lei n.º 8.245/91, bem
como o Parágrafo Único da Cláusula Segunda do instrumento con-
tratual. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ação 235 - Gestão e Ad-
ministração do Programa. Elemento - 3390.36.15 - OST Pessoa Fí-
sica. Valor da Despesa - R$ 32.060,74, que será reajustado de acordo
com IGP-M/FGV. DATA DE ASSINATURA: 11/10/11. SIGNATÁ-
RIOS: pelo Locatário, Robson Costa Rodrigues, Diretor-Geral em
exercício, e pelo Locador, Geraldo Fragoso de Freitas.

Espécie:Termo Aditivo n.º 3 ao Contrato n.º 043/08. PROCESSO: PA
200/08. MODALIDADE: Dispensa de Licitação n.º 26/08. ESPÉCIE:
Locação de Imóvel Urbano. CONTRATANTES: Tribunal Regional
Eleitoral de Pernambuco e Espólio de José Fernandes da Silva. OB-
JETO: prorrogação do prazo de vigência contratual pelo período de
1º/1/12 a 31/12/12. FUNDAMENTO LEGAL: inciso I, do § 3º, do
art. 62 da Lei n.º 8.666/93, o art. 3º da Lei n.º 8.245/91, bem como
o Parágrafo Único da Cláusula Segunda do Contrato original. DO-
TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ação 235 - Gestão e Administração do
Programa. Elemento - 3390.36.15 - OST Pessoa Física. Valor da
Despesa - R$ 9.635,04, que será reajustado de acordo com IGP-
M/FGV. DATA DE ASSINATURA: 29/9/11. SIGNATÁRIOS: pelo
Locatário, Antônio José do Nascimento, Diretor-Geral em exercício, e
pelo Locador, Odette de Azevedo Silva, Inventariante.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1) Processo n.º 1770/2010(4319); 2) Primeiro Termo Aditivo ao Con-
trato n.º 043/2010; 3) Objeto: Prorrogação da vigência por mais 12
(doze) meses, a partir de 12/12/2011 e término em 12/12/2012; 4)
Favorecida: MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA; 5) Fundamento
legal: art. 24, X, c/c a alínea 'd', inciso II do art. 65, ambos da Lei
8.666/93; 6) Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas
do referido Contrato.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 68/2011 - UASG 070008

No- Processo: 3855/2011 . Objeto: Contratação de empresa conces-
sionária de serviços de telefonia móvel para prestação de serviços de
comunicação de dados por rede de telefonia móvel para acesso à
Internet 17 (dezessete) linhas, com cobertura local em Natal/RN e
Mossoró/RN e em roaming nacional, fornecimento de modem em
regime de comodato e apresentando franquia individual ilimitada.
Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 20/10/2011 de 12h00 às
17h59 . Endereço: Praca Andre de Albuquerque, 534 - Cidade Alta
NATAL - RN . Entrega das Propostas: a partir de 20/10/2011 às
12h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas:
07/11/2011 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Ge-
rais: Edital também disponível em http://www.tre-rn.gov.br

JOSE JAILSON DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 19/10/2011) 070008-00001-2011NE000001

PREGÃO ELETRÔNICO No- 72/2011 - UASG 070008

No- Processo: PAE 12402/2011 . Objeto: Aquisição de material de
consumo expediente Total de Itens Licitados: 00020 . Edital:
20/10/2011 de 13h00 às 17h00 . Endereço: Praca Andre de Albu-
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