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I- Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias - Professor Titular
LAB. ÁREA CANDIDATO
LMGV Melhoramento de Plantas ou Genética e Melhoramento Messias Gonzaga Pereira

II- Centro de Ciências e Tecnologias (CCT) - Professor Associado
LAB. ÁREA CANDIDATO

LCQUI Química Analítica Marcelo Gomes de Almeida
LCFIS Física da Matéria Condensada Experimental, Ressonância

Magnética Eletrônica
Max Erik Soffner

III- Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias (CCTA) - Professor Associado
LAB. ÁREA CANDIDATO
LFIT Nutrição Mineral de Plantas Marta Simone Mendonça Freitas
LFIT Grandes Culturas Silvio de Jesus Freitas
LZNA Área de Nutrição de Monogástricos ou Produção Animal ou

Avicultura
Karoll Andrea Alfonso Torres

LCCA Medicina Veterinária Flávio Augusto Soares Graça

Id: 1240461. A faturar por empenho

Secretaria de Estado de Transportes

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA

DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 011/ASJUR/2011. DATA DE ASSINATU-
RA: 12/12/2011. PARTES: Companhia Estadual de Engenharia de
Transportes e Logística - CENTRAL e a RIOSOFT - Cia. Brasileira de
Software e Serviços Ltda. OBJETO: Prestação de Serviços de Ma-
nutenção Mensal do Sistema de Gestão de Folha de Pagamento - IX
FOLHA. VALOR: Mensal R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), per-
fazendo o valor total anual de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e qua-
trocentos reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar de 12/12/2011
a 10/12/2012. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso I da Lei Federal
n° 8.666/93, e suas alterações. PROCESSO Nº E-10/301. 320/2011.

Id: 1240434. A faturar por empenho

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E
TERMINAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO

ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2011

PROCESSO Nº E-10/701.353/11 OBJETO: CONTRATAÇÃO de em-
presa especializada na prestação de serviços de limpeza e conser-
vação com fornecimento de material, na Sede da CODERTE e de Ter-
minais Rodoviários.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26/12/2011, às 14h:30min.
DATA DO PREGÃO: 26/12/2011, às 14h:45min.
PORTAL ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
Nº DA LICITAÇÃO NO PORTAL: 402825.
Nº DO PREGÃO CODERTE - 08/2011. Por motivo de força maior fica
adiado sine die o Pregão Eletrônico nº 08/2011.

Id: 1240314. A faturar por empenho

Secretaria de Estado do Ambiente

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

*INSTRUMENTO: Termo Aditivo nº 89/2011-INEA (1º Termo Aditivo ao
Contrato nº 40/2011-INEA, assinado em 21/09/2011). PARTES: INS-
TITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA e HAPIACÁ PAVIMENTA-
ÇÃO LTDA. OBJETO: Prorrogar, pelo período de 2 (dois) meses, a
contar de 23/11/2011. DATA DA ASSINATURA: 22/11/2011. FUNDA-
MENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993. PRO-
CESSO Nº E-07/501.715/2011.
*Omitido no D.O. de 23/11/2011.

Id: 1240286. A faturar por empenho

Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA,
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO

RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

INSTRUMENTO: Termo de Convênio nº 015/2011, celebrado em
12.12.2011. PARTES: EMATER-RIO e a Prefeitura Municipal de Santo
Antonio de Pádua. OBJETO: Cooperação Técnica e Material para a
Execução de Atividades de Extensão Rural. PRAZO: 12 (doze) meses
a contar da data de sua publicação no Diário Oficial. VALOR:
R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais). FUNDAMENTO: E-
02/200518/2011.

Id: 1240399. A faturar por empenho

Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional, Abastecimento e Pesca

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
ABASTECIMENTO E PESCA

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

EDITAL

DISPÕE SOBRE O CONCURSO PÚBLICO COM VISTAS AO PRO-
VIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DE NÍVEIS SUPERIOR E MÉDIO
TÉCNICO, MEDIANTE A APLICAÇÃO DE PROVAS OBJETIVA E
DISCURSIVA E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL, PARA ATUAÇÃO NA FUNDAÇÃO INSTITUTO DA PES-
CA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FIPERJ.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FIPERJ, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a rea-
lização de Concurso Público com vistas ao provimento de cargos efe-
tivos de níveis superior e médio técnico, mediante a aplicação de Pro-
vas Objetiva e Discursiva e Avaliação de Títulos e Experiência Pro-
fissional, em conformidade com as condições estabelecidas neste edi-
tal, seus anexos e eventuais retificações.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Concurso Público será regido por este edital e executado pela
Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de
Servidores Públicos do Rio de Janeiro - CEPERJ, segundo o calen-
dário previsto no cronograma apresentado no Anexo I.

1.2. O Concurso Público será realizado com vistas ao provimento de
cargos de nível superior e de nível médio técnico, listados na tabela
constante do Anexo II deste edital, com seus respectivos números de
vagas.

1.3. A estratégia de seleção do Concurso Público será desenvolvida
de acordo com o quadro a seguir:

Tipo de Prova Cargos
Prova Objetiva Para todos os cargos de Nível Superior e Médio Técnico

Prova Discursiva Somente para o cargo de Pesquisador em todas as Áreas de Atua-
ção

Avaliação de Títulos Somente para os cargos de Nível Superior

1.4. O prazo de validade do concurso público será de 2 (dois) anos,
contado da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma
única vez e por igual período.

1.5. Integram o presente edital os seguintes anexos:

Anexo I - Cronograma;

Anexo II - Nível, Carreira, Cargos, Vagas, Vencimentos, Carga Ho-
rária e Qualificação Mínima;

Anexo III - Atribuições dos Cargos;

Anexo IV - Quadro de Provas / Etapas / Pontuação;

Anexo V - Conteúdos Programáticos;

Anexo VI - Formulário para Apresentação de Títulos;

Anexo VII - Declaração

2. DA PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

2.1. Considerando o Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de
1999 e em cumprimento à Lei Estadual nº 2.298, de 08 de julho de
1994, com redação alterada pela Lei Estadual nº 2.482, de 14 de de-
zembro de 1995, e ao Decreto Estadual nº 41.614, de 23 de dezem-
bro de 2008, fica reservado aos candidatos com deficiência o percen-
tual de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas, durante o prazo
de validade do Concurso Público, conforme discriminado no Anexo II.

2.1.1. Se a apuração do número de vagas asseguradas aos candi-
datos com deficiência resultar em número decimal igual ou maior do
que 0,5 (meio), adotar-se-á o número inteiro imediatamente superior,
se menor do que 0,5 (meio), adotar-se-á o número inteiro imediata-
mente inferior.

2.1.2. É considerada pessoa com deficiência aquela que se enquadra
nas especificações do Decreto Federal 3.298 de 20/12/1999, alterado
pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004.

2.2. O acesso das pessoas com deficiência às provas e sua eventual
aprovação não implicam o reconhecimento da deficiência declarada e
a compatibilidade da deficiência com a atividade pertinente à vaga, a
qual será determinada por meio de exame médico.

2.3. Para fazer jus à reserva de vaga de que trata o subitem 2.1, o
candidato deverá declarar expressamente a deficiência de que é por-
tador no ato de inscrição e obrigatoriamente apresentar, para avalia-
ção, laudo médico original (ou cópia autenticada), cuja data não seja
anterior em mais de 90 (noventa) dias à data do término das inscri-
ções.

2.3.1. Somente os laudos de candidatos cuja deficiência for de caráter
permanente serão aceitos independentemente da data de validade a
que se refere o subitem 2.3. Para tal. o laudo deverá registrar a ir-
reversibilidade da deficiência.

2.3.2. Em atendimento ao art. 4º, incisos I, II, III, IV e V, do Decreto
nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, do laudo médico deverá cons-
tar:

a) a espécie da deficiência;

b) o grau da deficiência;

c) o nível da deficiência;

d) o código correspondente, segundo a Classificação Internacional de
Doenças - CID;

e) a data de expedição do laudo;

f) a assinatura e carimbo com o nº do CRM do médico que está emi-
tindo o laudo.

2.3.3. O candidato que porventura apresentar laudo que NÃO conte-
nha qualquer dos itens constantes nas alíneas “a”,”b”,”c”,”d”,”e” e “f”,
do subitem 2.3.1 passará a concorrer somente às vagas de ampla
concorrência.

2.3.4. O laudo médico deverá ser entregue na sede da CEPERJ, à
Avenida Carlos Peixoto, nº 54, Térreo - Botafogo - RJ, de 2ª a 6ª
feira, de 10h às 16h, no período previsto no cronograma - Anexo I do
Edital, ou enviado via Sedex, postado até o último dia previsto no cro-
nograma, para a Coordenadoria de Planejamento da Diretoria de Con-
cursos e Processos Seletivos da CEPERJ, à Avenida Carlos Peixoto,
nº 54, sala 203 - Botafogo - RJ - CEP 22.290.090.

2.3.5. A avaliação de que trata o subitem 2.3 será realizada por junta
de especialistas, promovida pela Superintendência de Perícia Médica
e de Saúde Ocupacional do Estado do Rio de Janeiro e se constitui
em procedimento posterior à homologação do resultado do concurso e
anterior à admissão do candidato.

2.3.6. O candidato que não for considerado com deficiência pela junta
médica passará a concorrer somente às vagas de ampla concorrên-
cia.

2.3.7. O candidato cuja deficiência for considerada, pela junta médica,
incompatível com as funções do cargo pretendido estará eliminado do
certame.

2.3.8. O candidato que não apresentar o laudo médico no período es-
tabelecido no cronograma - Anexo I, concorrerá apenas às vagas de
ampla concorrência.

2.3.7. Para a comprovação da deficiência, não serão aceitas decla-
ração, exame, prontuário, receita e outros documentos que não se
constituam em laudo médico.

2.4. O candidato inscrito para as vagas reservadas a pessoas com
deficiência que porventura firmar declaração falsa sobre a condição
descrita no subitem 2.1.1 será eliminado do concurso público.

2.5. A pessoa com deficiência participará do certame em igualdade de
condições com os demais no que se refere ao conteúdo das provas,
à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, ao horário, ao local
de aplicação, ao tempo de realização das provas e à nota mínima
exigida, sendo-lhe, porém, assegurada acessibilidade ao recinto onde
se realizarão as provas, bem como condições especiais de realização
das provas, de acordo com a necessidade/deficiência apresentada,
conforme previsto pelo subitem 5.5.2.1

2.6. A publicação, tanto dos resultados da primeira e da segunda eta-
pa quanto do resultado final do concurso, rigorosamente observada a
ordem de classificação, será feita em três listas, contendo: a primeira,
a pontuação de todos os candidatos, inclusive os candidatos com de-
ficiência e os que se declarem negros ou índios, e sua classificação
geral; a segunda, somente a pontuação dos candidatos com deficiên-
cia e a classificação destes candidatos entre si; a terceira, somente a
pontuação dos candidatos às vagas reservadas para negros e índios
e a classificação destes candidatos entre si.

2.6.1. O candidato com deficiência que, na listagem geral com a pon-
tuação de todos os candidatos, obtiver classificação dentro do número
de vagas oferecidas para ampla concorrência, será convocado para
assumir essa vaga, independentemente de estar inscrito no concurso
como pessoa com deficiência.

2.6.1.1. Caso se verifique a situação descrita no item 2.6.1, assim co-
mo na ocorrência de desistência de vaga por candidato com deficiên-
cia aprovado, a vaga reservada a que este candidato faria jus deverá
ser ocupada por outro candidato com deficiência, observada rigorosa-
mente a ordem da lista específica de classificação.

2.7. As vagas reservadas nos termos deste item 2 que não puderem
ser ocupadas por falta de candidatos com deficiência, por desistência
ou por reprovação destes no concurso público ou no exame médico,
serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância à
ordem classificatória.

2.8. Não serão consideradas como deficiência as disfunções visual e
auditiva passíveis de correção simples pelo uso de lentes ou apare-
lhos específicos, desde que não se enquadrem aos índices mínimos
estabelecidos na Legislação pertinente.

3. DA RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E ÍNDIOS

3.1. Considerando a Lei Estadual nº 6.067, de 25 de outubro de 2011,
fica reservado a candidatos negros e índios o equivalente a 20% (vin-
te por cento) das vagas oferecidas neste concurso para cada cargo,
durante o prazo de validade do concurso público, conforme discrimi-
nado no Anexo II.

3.1.1. Se o número de vagas oferecidas for igual ou inferior a 20 (vin-
te) o percentual da reserva de que trata o subitem 3.1 será de 10%
(dez por cento).

3.1.2. Se a apuração do número de vagas reservadas a negros e ín-
dios resultar em número decimal igual ou maior do que 0,5 (meio),
adotar-se-á o número inteiro imediatamente superior; se menor do que
0,5 (meio), adotar-se-á o número inteiro imediatamente inferior.
3.2. É considerado negro ou índio o candidato que assim se declare
no momento da inscrição.

3.2.1. A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido
às regras gerais deste edital, caso não opte pela reserva de vagas.

3.2.2. Constatada a falsidade da declaração a que se refere o item
3.2., será o candidato eliminado do concurso e, se houver sido no-
meado, ficará sujeito à anulação de sua admissão ao serviço público
após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o con-
traditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

3.3. Os candidatos destinatários da reserva de vagas a negros e ín-
dios concorrerão à totalidade das vagas existentes.

3.4. A publicação dos resultados da primeira etapa e da segunda eta-
pa, assim como a publicação do resultado final do concurso, será rea-
lizada em 3 (três) listas, como consta no item 2.6 deste edital. A pri-
meira lista é geral, destinada à pontuação e classificação de todos os
candidatos, incluindo os que se declararem pessoas com deficiência,
negros ou índios no ato de inscrição. A segunda lista será destinada
exclusivamente à pontuação dos candidatos que concorram às vagas
reservadas a pessoas com deficiência e sua classificação entre si. A
terceira lista será destinada exclusivamente à pontuação dos candi-
datos que concorram às vagas reservadas a negros e índios e sua
classificação entre si.

3.5. O candidato às vagas reservadas para negro ou índio que, na
listagem geral com a pontuação de todos os candidatos, obtiver clas-
sificação dentro do número de vagas oferecidas para ampla concor-
rência, será convocado para assumir essa vaga, independentemente
de estar inscrito no concurso como negro ou índio.

3.5.1. Caso se verifique a situação descrita no item 3.5, assim como
na ocorrência de desistência de vaga por candidato negro ou índio
aprovado, a vaga reservada à qual este candidato faria jus deverá ser
ocupada por outro candidato a vagas reservadas para negros e ín-
dios, respeitada rigorosamente a ordem da lista específica de classi-
ficação.

3.6. A nomeação dos candidatos aprovados no concurso público será
de acordo com a ordem de classificação geral no concurso, mas a
cada fração de 5 (cinco) candidatos, a quinta vaga fica destinada a
candidato negro ou índio aprovado, de acordo com sua ordem de
classificação na lista específica das vagas reservadas para negros e
índios.

3.7. Não havendo candidatos aprovados para preencher vagas incluí-
das na reserva para negros e índios, estas serão revertidas para o
cômputo geral de vagas oferecidas neste concurso, voltadas à ampla
concorrência, podendo ser preenchidas pelos demais candidatos apro-
vados, obedecida a ordem de classificação.

4. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NOS CARGOS

Para a admissão nos cargos, o candidato deverá atender, cumulati-
vamente, aos seguintes requisitos:

4.1. Ter sido aprovado na primeira e na segunda etapas do concurso
público, na forma estabelecida neste edital, seus anexos e em suas
eventuais retificações.

4.2. Ter no mínimo 18 (dezoito) anos na data da posse.

4.3. Ter nacionalidade brasileira. No caso de nacionalidade portugue-
sa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e por-
tugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na for-
ma do artigo 12, § 1º da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional no

03/94, nos termos do Decreto no 3.927/2001.

4.4. Ter situação regularizada com as obrigações perante o serviço
militar, se do sexo masculino.

4.5. Ter situação regularizada perante a legislação eleitoral.

4.6. Possuir a formação em nível superior ou médio técnico, conforme
discriminado para cada cargo no Anexo II.

4.7. Apresentar declaração firmada pelo próprio candidato da qual
conste não haver sofrido penalidade disciplinar no exercício de cargo
ou função pública.

4.8. Ser considerado APTO no exame médico pré-admissional, com
vistas à avaliação da aptidão física e mental para o cargo, a ser rea-
lizada por meio de serviços médicos credenciados ou contratados pela
FIPERJ.


