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TÉCNICO EM CONTABILIDADE
PRÉ-REQUISITOS
Conhecimento das legislações tributárias de caráter municipal, estadual e federal, aplicáveis a recolhimentos e contribuições diretamente incidentes sobre obras e serviços;
Conhecimento da incidência e temporalidade do recolhimento de taxas e alíquotas tributárias e fiscais sobre faturamentos de obras e serviços correlatos.
ATRIBUIÇÕES
Participar como membro de equipe multidisciplinar com foco nas análises documentais fiscais, trabalhistas e previdenciárias, que comporão a prestação de contas parciais e final de grandes projetos de obras;
Conhecimento de contabilidade pública, no que se refere a empenhamento e liquidação das despesas; Subordinação ao Contador Sênior, participando como membro de equipe de suporte contábil, quando necessário, de
reuniões da Secretaria de Obras no fechamento de relatórios de prestação de contas parciais e final das obras; Executar demais atividades correlatas.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
PRÉ-REQUISITOS
Conhecimento de planilhas de composição de custos e memórias de cálculos de obras civis; Conhecimento de leitura técnica de projetos de obras (civil, elétrica, hidráulica entre outras);
Conhecimento no acompanhamento de obras, utilizando-se de cronogramas físico-financeiros.
ATRIBUIÇÕES
Participar como membro técnico de apoio de equipe multidisciplinar com foco nas análises documentais técnicas, que comporão a prestação de contas parciais e final de grandes projetos de obras;
Subordinação ao Engenheiro Civil Júnior, participando como membro de equipe de suporte técnico, quando necessário, de reuniões da Secretaria de Obras no fechamento de relatórios de prestação de contas parciais e
final das obras; Executar demais atividades correlatas.

DESENHISTA CADISTA
PRÉ-REQUISITOS
Conhecimento pleno de Auto-Cad e Softwares correlatos; Conhecimento de leitura técnica de projetos de obras (civil, elétrica, hidráulica entre outros).
ATRIBUIÇÕES
Participar como membro técnico de apoio de equipe multidisciplinar com foco nas análises documentais técnicas, que comporão a prestação de contas parciais e final de grandes projetos de obras;
Subordinação ao Engenheiro Civil Júnior, participando como membro de equipe de suporte técnico, quando necessário, de reuniões da Secretaria de Obras no fechamento de relatórios de prestação de contas parciais e
final das obras; Executar demais atividades correlatas.

DIGITADOR
PRÉ-REQUISITOS
Conhecimento de Realização de serviços com utilização do pacote Office (Word, Excel e Power Point) e Softwares correlatos; Conhecimento de leitura técnica de projetos de obras (civil, elétrica, hidráulica entre
outros).
ATRIBUIÇÕES
Alimentar o computador com dados específicos e listar as respostas fornecidas; Realizar operação de computador; realizar pequenos reparos; instalar programas; manutenção preventiva;
Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

SECRETÁRIA
PRÉ-REQUISITOS
Vasto conhecimento da língua português com fluência verbal; Conhecimento de informática com utilização do pacote Office (Word, Excel e Power Point) e Softwares correlatos;
Conhecimento de leitura técnica de projetos de obras (civil, elétrica, hidráulica entre outros).
ATRIBUIÇÕES
Assessorar as subsecretarias da Secretaria de Obras em geral; Elaborar documentos oficiais; Organizar a agenda das subsecretarias Secretaria de Obras e apoiar o planejamento;
Organizar arquivos e documentação recebida e expedida.

ANEXO III

PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

1. Para fazer jus à reserva de vaga de que trata o item 4.1 do Regulamento, o candidato deverá declarar expressamente a deficiência de que é portador no ato de inscrição e apresentar para avaliação, obrigatoriamente,
laudo médico original (ou cópia autenticada), cuja data não seja anterior em mais de 90 (noventa) dias à data do término das inscrições.

1.1. Somente os laudos de candidatos cuja deficiência for de caráter permanente serão aceitos independentemente da data de validade a que se refere o item 1 deste Anexo. Para tal, o laudo deverá registrar a
irreversibilidade da deficiência.

1.2. Do laudo médico deverá constar:
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 emitindo o laudo.

1.3. O(a) candidato(a) que porventura apresentar laudo que NÃO contenha qualquer das exigências constantes nas alíneas do item 1.1 ou 1.2 deste Anexo, passará a concorrer somente às vagas de ampla con-
corrência.

1.4. O laudo médico deverá ser entregue no Departamento de Pessoal da Secretaria de Estado do Ambiente, localizado na Avenida Venezuela, nº 110 - 6º andar, Rio de Janeiro/RJ, até 02 (dois) dias após o término das
inscrições online.

1.4.1. O(a) candidato(a) que não apresentar o laudo médico no período estabelecido no item 1.4 concorrerá apenas às vagas de ampla concorrência.

1.5. Para a comprovação da deficiência, não serão aceitas declaração, exame, prontuário, receita e outros documentos que não se constituam em laudo médico.

2. No ato de inscrição o(a) candidato(a) com deficiência deverá declarar estar ciente das atribuições da função para a qual pretende se inscrever e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo
desempenho dessas atribuições, para fins de habilitação no período de avaliação de desempenho, previsto no item 8.10 do Regulamento.

3. O(a) candidato(a) inscrito para a vaga reservada a pessoas com deficiência que porventura firmar declaração falsa sobre a condição descrita no item 4.1.1 do Regulamento será eliminado do processo seletivo
público.

4. A pessoa com deficiência participará do certame em igualdade de condições com os demais no que se refere aos critérios de avaliação e de aprovação, bem como ao dia, ao horário, ao local de entrega de
documentos e realização de entrevistas e à pontuação mínima exigida, sendo-lhe, porém, assegurada acessibilidade ao recinto onde se realizarão as etapas, bem como condições especiais de sua realização, de acordo
com a necessidade/deficiência apresentada.

5. A publicação dos resultados do processo seletivo, rigorosamente observada a ordem de classificação, será feita em duas listas, contendo: a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive os candidatos com
deficiência, e sua classificação geral; a segunda, somente a pontuação dos candidatos com deficiência e a classificação destes candidatos entre si.

6. A avaliação de que trata o item 4.2 do Regulamento será realizada por junta de especialistas, promovida pela Superintendência de Perícia Médica e Saúde Ocupacional do Estado do Rio de Janeiro e se constitui em
procedimento posterior à homologação do resultado do processo seletivo e anterior à admissão do candidato.

6.1. O candidato que não for considerado com deficiência pela junta médica passará a concorrer somente às vagas de ampla concorrência.

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

7. As vagas reservadas nos termos do item 4 do Regulamento que não puderem ser ocupadas por falta de candidatos com deficiência, por desistência ou por reprovação destes no processo seletivo público ou no exame
médico, serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância à ordem classificatória.

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

Id: 1376856

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

COMISSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
AVISO

A COMISSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que o PREGÃO ELETRÔNICO nº 027/2012
- CPE, referente à aquisição de mourão de madeira, arame farpado e
grampo para cerca. Marcada para o dia 18/09/2012, às 11h, fica adia-
do “sine-die”, por interesse da Administração.

Id: 1375897. A faturar por empenho

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2012 - ASS-
8-DP
Objeto: “Aquisição por compra de tubos, peças e parafusos em aço e
válvulas de ferro fundido, para substituição de parte da linha de re-
calque DN-2000 - Eta Laranjal”.
Dia: 28/09/2012 Horário: 11:00h
Local: www.caixa.gov.br
Valor Estimado: R$ 977.878,82.
O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal
de Compras Caixa, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, podendo,
alternativamente, ser retirado mediante permuta de duas resmas de
papel xerográfico tamanho A4 - 75g/m2, Av. Presidente Vargas, nº
2.655 - Térreo - Sala de Licitações - Cidade Nova - Rio de Janeiro,
telefone: 2332-3831, no horário de 09h às 12h e de 14h às 17h.

Id: 1376178. A faturar por empenho

Secretaria de Estado de Segurança

CORREGEDORIA GERAL UNIFICADA DAS POLÍCIAS CIVIL,
MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

EDITAL

O CORREGEDOR GERAL DA CORREGEDORIA GERAL UNIFICADA,
no uso de suas atribuições, nos autos do Conselho de Disciplina nº
033/12, instaurado com base no processo nº E-09/1907/0006/2012,
faz saber ao servidor ERNANDES BATISTA DE MELO, Soldado
Bombeiro Militar Reformado, RG 15.475, que deverá comparecer à
sede da Corregedoria Geral, situada nesta cidade, na Av. Presidente
Vargas, nº 817 - 26º andar, Centro - RJ, no dia 20 de setembro de
2012 às 15:00 horas, para tomar ciência da abertura de vistas ao pro-
cesso e posterior abertura do prazo para apresentação das alegações
finais.

Id: 1375881

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2012 PMERJ - Tipo Menor Preço
Global Por Lote
Processo nº E-09/000364/2508/2012.
Fonte: Dotação Orçamentária.
Objeto: Aquisição de baterias automotivas.
Realização: 28/09/2012, às 10:00 horas.
Valor Total Estimado: R$ 25.651,66
Local: www.compras.rj.gov.br

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço eletrô-
nico www.compras.rj.gov.br, podendo, alternativamente, ser adquirido
uma via impressa, mediante o pagamento da importância de R$ 10,00
(dez reais), na Rua Evaristo da Veiga nº 78 - DL/3 DO - Centro - Rio
de Janeiro - RJ, telefone 2333-2706, nos dias úteis no horário das
10:00 às 13:00 horas e das 14:30 às 16:00 horas, mediante a apre-
sentação do carimbo da razão social da empresa e da guia de de-
pósito bancário em conta corrente nº 451/0, Agência 6898, do Banco
Bradesco S/A, a favor da Caixa de Economias Administrativas da Cor-
poração (CEAC).

Id: 1376281

Secretaria de Estado de Saúde

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

AVISOS

A COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO/SES torna públicas as seguintes
licitações:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2012, PARA FINS DE REGISTRO
DE PREÇOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMNIOSCÓPIO, conforme as especifica-
ções e condições contidas no ANEXO 01 do presente Edital.
PROCESSO nº E-08/008.241/2011
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27/09/2012, às 10:00 horas
ETAPA DE LANCES: 27/09/2012, às 10:30 horas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/2012, PARA FINS DE REGISTRO
DE PREÇOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (KIT ASPIRAÇÃO
MANUAL INTRA UTERINO), conforme as especificações e condições
contidas no ANEXO 01 do presente Edital.
PROCESSO nº E-08/009.061/2011
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27/09/2012, às 10:00 horas
ETAPA DE LANCES: 27/09/2012, às 10:30 horas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 256/2012, PARA FINS DE REGISTRO
DE PREÇOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ELE-

TRODOS DE MONITORES CARDÍACOS E GELS CONDUTORES
PARA EXAMES), conforme as especificações e condições contidas no
ANEXO 01 do presente Edital.
PROCESSO nº E-08/009.161/2011
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27/09/2012, às 10:00 horas
ETAPA DE LANCES: 27/09/2012, às 10:30 horas

Os editais encontram-se à disposição dos interessados nos sites:
www.compras.rj.gov.br e www.saude.rj.gov.br. Podendo também ser re-
tirado de forma impressa, na Comissão de Licitação, mediante a en-
trega de 01 (uma) resma de papel tamanho A4, sito à Rua México, nº
128 - 6º andar, sala 612 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, de 2ª a 6ª
feira, das 10:00 às 16:00 h, informações pelo e-mail: licitacao@sau-
de.rj.gov.br.

Id: 1376318

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
INSTITUTO VITAL BRAZIL
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO

A COMISSÃO DE PREGÃO DO INSTITUTO VITAL BRAZIL torna pú-
blico o Fracasso do ato licitatório do Pregão Eletrônico n° 042/2012,
Processo Administrativo nº E-08/971663/2012, referente à contratação
de empresa especializada no fornecimento de uniformes de área lim-
pa.

Id: 1376241. A faturar por empenho

Secretaria de Estado de Educação

EXTRATOS DE TERMOS

INSTRUMENTO: Termo de Cessão de Uso de Bem Móvel SEEDUC
nº 28/2012. DATA DA ASSINATURA: 06.09.2012. PARTES: Estado
do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Edu-
cação e o Município de AREAL. OBJETO: Cessão de Uso de 01 (um)
ônibus de propriedade do Estado, tipo VW 15-190 EOD, Escolar Su-
per ORE - 03R, diesel, ano 2011/2011, Chassi nº 9532882WR156422.
O objeto desta cessão de uso destinar-se-á, exclusivamente, para
transporte escolar de estudantes das Redes Públicas Estadual e Mu-
nicipal de Ensino. PRAZO: A presente cessão de uso vigorará pelo
prazo máximo de 10 (dez) anos, contados da data da assinatura des-
te termo, resguardando o entendimento discricionário do Estado, ad-
mitindo-se a prorrogação por meio de Termo Aditivo, conforme inte-
resse das partes. FUNDAMENTO: A presente cessão de uso rege-se
pelas normas legais em vigor ou outras que venham a ser posterior-
mente editadas sobre a utilização de bens do patrimônio estadual.
PROC. Nº E-03/1.456/2012.


