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Perfil / Área
de atuação

Nº total de
vagas ini-

ciais

Nº vagas ini-
ciais - ampla
concorrên-cia

Nº vagas ini-
ciais para ne-
gros /índios

Nº vagas ini-
ciais - PCD

(*)
Enfermeiro /
Unidade am-
bulatorial (**)

10 07 02 01

Enfermeiro /
Unidade hos-
pitalar (***)

20 14 04 02

(*) PCD: Pessoas com deficiência
(**) Referente às Unidades que prestam atendimento ambulatorial na
UERJ, excetuando-se o Hospital Universitário Pedro Ernesto.
(***) Referente aos Serviços/Setores de internação e ambulatoriais do
Hospital Universitário Pedro Ernesto.

Id: 1302426. A faturar por empenho

aECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE

DARCY RIBEIRO

COMISSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

AVISOS

A COMISSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO DA UENF torna pública
que realizará no portal www.compras.rj.gov.br as Licitações na moda-
lidade de PREGÃO ELETRÔNICO, abaixo mencionadas:

PE nº 017/2012 - Processo nº E-26/050.901/2012
Tipo: Menor Preço Global por Lote
Valor estimado total: R$ 65.647,07
Prazo para credenciamento: 03 (três) dias úteis antes da data de ofe-
recimento de lances.
Prazo para recebimento das propostas: 17.05.2012, às 09 horas (ho-
rário de Brasília).
Data e hora para oferecimento de lances: 17.05.2012, às 10 horas
(horário de Brasília).
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática (Impressora e scan-
ner) para atender as necessidades da UENF.

PE nº 018/2012 - Processo nº E-26/050.929/2012
Tipo: Menor Preço Global por Lote
Valor estimado total: R$ 6.086,73
Prazo para credenciamento: 03 (três) dias úteis antes da data de ofe-
recimento de lances.
Prazo para recebimento das propostas: 17.05.2012, às 10 horas (ho-
rário de Brasília).
Data e hora para oferecimento de lances: 17.05.2012, às 11 horas
(horário de Brasília).
Objeto: Aquisição de material e equipamentos de cozinha para aten-
der as necessidades da UENF.

Os editais das referidas licitações encontram-se disponíveis no ende-
reço eletrônico: www.compras.rj.gov.br ou www.uenf.br, podendo, alter-
nativamente, ser adquirida uma via impressa dos editais mediante a
permuta de 100 folhas A4, na UENF, localizada na Av. Alberto La-
mego, nº 2000, 2º andar, sala 214, Setor de Licitação, prédio E1 (Rei-
toria), Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ.
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SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO

ESTADUAL DA ZONA OESTE

EDITAL

O REITOR DA FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL
DA ZONA OESTE - UEZO, no uso de suas atribuições legais, de
acordo com a Lei Estadual nº 5380, de 16 de janeiro de 2009 e, em
conformidade com o processo nº E-26/15.053/2011, HOMOLOGA os
resultados tornados públicos no DOERJ de 10/04/2012, referente ao
Edital nº 001/2011 e 12/04/2012, referente ao Edital nº 002/2011, do
Concurso de Provas e Títulos para o cargo de Docente Pesquisador,
classe Professor Adjunto. Desta forma, os candidatos aprovados em
1º lugar, após serem submetidos à Perícia Médica Admissional, serão
convocados, oportunamente, a fim de tomarem posse com início de
atividades, conforme termos dispostos na Lei nº 5.380/2009 e Anexo
II, no Decreto-Lei nº 220/75, no Decreto nº 2.479/79 e, em cumpri-
mento ao art. 41 da Constituição Federal.

Centro Setorial de Ciências Biológicas e da Saúde

Especialidade: Físico-Química
Aline Damico de Azevedo: 1º Lugar

Especialidade: Biotecnologia Animal
Michelle Daniele dos Santos Clapp: 1º Lugar

Especialidade: Farmacotécnica
Adriana Passos Oliveira: 1º lugar

Especialidade: Farmacologia Geral
Edna Alves dos Anjos Valotta: 1º lugar

Centro Setorial de Produção Industrial

Especialidade: Gerência de Produção e Planejamento, Projeto e Con-
trole de Sistemas de Produção
Valdir Augustinho de Melo: 1º Lugar

Especialidade: Materiais

Patrícia Soares de Costa Pereira: 1º lugar
Adriana dos Anjos Silva: 2
º lugar
Luanda Silva de Moraes: 3º lugar
Luciana de Almeida Fraga: 4º lugar
Marco Antonio Monteiro de Oliveira: 5º lugar
Felipe Fontes de Lima: 6º lugar

Especialidade: Manutenção e Reparo em Estruturas Navais e/ou
Offshore
Tetyana Gurova: 1º lugar

Especialidade: Metalurgia Física
Mauro Carlos Lopes de Souza: 1º lugar

Especialidade: Materiais Não-Metálicos
Daniele Cruz Bastos: 1º lugar

Especialidade: Hidrodinâmica
Maria Francisca do Nascimento: 1º lugar
Danmer Paulino Maza Quiñones: 2º lugar

Centro Setorial de Computação e Matemática Aplicada

Especialidade: Sistemas Operacionais
Mauro Cesar Cantarino Gil: 1º lugar

Especialidade: Linguagens, Formas e Compiladores
Raimundo José Macário Costa: 1º lugar
Leôncio Claro Barros Neto: 2º lugar

Especialidade: Análise e Projeto de Sistemas
Adriana Aparício Sicsú Ayres do Nascimento: 1º lugar

Especialidade: Banco de Dados
Marcello Porto Alegre da Fonseca: 1º lugar

Especialidade: Programação e Estrutura de Dados
Eugênio da Silva: 1º lugar

Especialidade: Programação Orientada a Objetos
Denis Gonçalves Cople: 1º lugar
Mônica Maria Ferreira da Costa: 2º lugar

Especialidade: Matemática Aplicada
Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira: 1º lugar
Ramon de Attayde Barros de Souza: 2º lugar
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SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº. 0057/2011.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E-26/31.118/2011.
PARTES: Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de
Janeiro - FAETEC, SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL -
SEDEC E O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - CBMERJ.
OBJETO: Prorrogação do prazo, por mais 09 (nove) meses, a contar
de 02 de maio de 2012.
DATA DE ASSINATURA: 27/04/2012.
PRAZO: 09 (nove) meses contados do dia 02/05/2012.
Gerente Executivo do Convênio: Rosimara de Freitas Magalhães
Matrícula: 220.028-5

Id: 1302514. A faturar por empenho

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO

ESTADUAL DA ZONA OESTE
EDITAL

O REITOR DA FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL
DA ZONA OESTE - UEZO, no uso de suas atribuições legais, de
acordo com a Lei Estadual nº 5380, de 16 de janeiro de 2009 e, em

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

EDITAL

PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS PARA INGRESSO NO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA DE ORGANIZA-
ÇÃO: SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA TÉCNICA
ESTADUAL DE TEATRO MARTINS PENA.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA -
FAETEC torna público o presente Edital contendo normas, rotinas e
procedimentos relativos ao processo seletivo de candidatos para in-
gresso no Curso Técnico de Nível Médio Subsequente em Artes Dra-
máticas para o 2º (segundo) semestre do ano de 2012 e o que cons-
ta no Processo nº E-26/32.478/2012.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A realização do processo seletivo ficará sob a responsabilidade
da Fundação Dom Cintra (FDC).
1.1.1 - Os candidatos deverão utilizar a página eletrônica da FAETEC
- www.faetec.rj.gov.br ou entrar em contato pelo telefone (21) 4063-
6396 da Fundação Dom Cintra (FDC), para consultas relativas ao pro-
cesso seletivo.
1.2 - O processo seletivo destina-se ao ingresso de candidatos em
vaga com a seguinte forma de organização:
1.2.1 - Subsequente ao Ensino Médio oferecido somente a quem já
tenha concluído integralmente até a data da matrícula o ensino médio,
esclarecendo-se que essa opção proporcionará ao candidato realizar a
educação profissional técnica de nível médio, ou seja, somente o cur-
so técnico na FAETEC, com duração de 5 (cinco) semestres.
1.3 - Serão reservadas 5 (cinco por cento) das vagas de cada curso
aos candidatos com deficiência, que atendam às determinações es-
tabelecidas pelo Decreto Federal 3298/99 em seu art. 4º.
1.3.1 - Os candidatos com deficiência deverão entregar ou postar o
laudo médico original, atestando o tipo e o grau ou nível de deficiên-
cia, com expressa referência ao código correspondente da Clas-
sificação Internacional de Doença (CID) ou Classificação Interna-
cional de Funcionalidade (CIF), com validade de até seis meses, na
Divisão de Diversidade e Inclusão Educacional (Divin), na Rua Cla-
rimundo de Melo, nº 847- Quintino/RJ Cep: 21.311-281, no horário
das 9 às 17 horas ou postar para o mesmo endereço, no período
previsto no calendário (Anexo I).
1.3.2 - Não serão consideradas como deficiência as disfunções visuais
e auditivas passíveis de correção simples pelo uso de lentes ou apa-
relhos específicos.
1.3.3 - Cabe ao candidato com deficiência acompanhar a divulgação
do resultado da verificação do laudo médico, conforme calendário
(Anexo I) do presente Edital.
1.3.4 - O não encaminhamento do laudo médico com CID ou CIF, no
prazo estabelecido no Edital, implicará a participação e classificação
no processo seletivo nas mesmas condições dos demais candidatos,
não se admitindo recurso ou contestação sobre o resultado final.
1.3.5 - O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não de-
clarar essa condição, não poderá interpor recursos em favor de sua
classificação.
1.3.6 - Os candidatos que necessitarem de condição(ões) específi-
ca(s) para realizar o teste de habilidade específica (THE) deverão
obrigatoriamente informá-la(s) no requerimento de inscrição em campo
próprio.
1.4 - Para o segundo semestre de 2012, serão oferecidas 15 (quinze)
vagas para o diurno (tarde) e 15 (quinze) vagas para o noturno (noi-
te).
1.5 - A classificação obtida, por meio da pontuação de cada candi-
dato, em ordem decrescente, norteará o preenchimento das vagas no
diurno ou noturno entre os 30 (trinta) candidatos melhores pontua-
dos.
1.6 - Não será concedida isenção de componentes curriculares aos
candidatos concorrentes à vaga de curso técnico de nível médio sub-
sequente ao ensino médio que apresentarem diploma de conclusão
do nível superior.

2 - DA INSCRIÇÃO

2.1 - Período de inscrição está delimitado no calendário (Anexo I).
2.2 - As inscrições serão realizadas integralmente por meio da in-
ternet na página eletrônica www.faetec.rj.gov.br . Com o intuito de fa-
cilitar o acesso dos candidatos à internet, a FAETEC também dispo-
nibilizará polos digitais (FAETEC Digital) para fins de inscrição e
acompanhamento durante todo o processo seletivo. Os polos digitais
funcionarão nos dias úteis, das 10 às 17 horas.

conformidade com o processo nº E-26/15.053/2011, CONVOCA os
candidatos aprovados em 1º lugar no Concurso de Provas e Títulos
para o cargo de Docente Pesquisador, classe Professor Adjunto desta
Fundação, previamente habilitados em Perícia Médica a comparece-
rem no dia 07 de maio de 2012, às 10 horas e 30 minutos à Pró-
Reitoria de Graduação para a posse e início de atividades, conforme
termos dispostos na Lei nº 5.380/2009 e Anexo II, no Decreto-Lei nº
220/75, no Decreto nº 2.479/79 e, em cumprimento ao art. 41 da
Constituição Federal.

Centro Setorial de Ciências Biológicas e da Saúde
Especialidade: Biotecnologia Animal
Michelle Daniele dos Santos Clapp: 1º Lugar
Especialidade: Farmacotécnica
Adriana Passos Oliveira: 1º lugar

Centro Setorial de Produção Industrial

Especialidade: Gerência de Produção e Planejamento, Projeto e Con-
trole de Sistemas de Produção
Valdir Augustinho de Melo: 1º Lugar
Especialidade: Materiais
Patrícia Soares de Costa Pereira: 1º lugar
Especialidade: Manutenção e Reparo em Estruturas Navais e/ou
Offshore
Tetyana Gurova: 1º lugar
Especialidade: Metalurgia Física
Mauro Carlos Lopes de Souza: 1º lugar
Especialidade: Materiais Não-Metálicos
Daniele Cruz Bastos: 1º lugar
Especialidade: Hidrodinâmica
Maria Francisca do Nascimento: 1º lugar

Centro Setorial de Computação e Matemática Aplicada

Especialidade: Sistemas Operacionais
Mauro Cesar Cantarino Gil: 1º lugar
Especialidade: Linguagens, Formas e Compiladores
Raimundo José Macário Costa: 1º lugar
Especialidade: Programação e Estrutura de Dados
Eugênio da Silva: 1º lugar
Especialidade: Programação Orientada a Objetos
Denis Gonçalves Cople: 1º lugar

Id: 1302991. A faturar por empenho

2.3 - Não serão aceitas inscrições condicionais ou fora das normas
estabelecidas no presente Edital.
2.4 - A inscrição poderá ser efetuada pelo próprio candidato ou re-
presentante legal, na forma da legislação civil.
2.4.1 - Será aplicado, de preenchimento obrigatório, questionário so-
cioeconômico.
2.5 - O candidato deverá acessar a página eletrônica www.fae-
tec.rj.gov.br para ler, integralmente, o Edital, verificar quadro de vagas
(Anexo II) e o endereço da unidade de ensino.
2.6 - A FAETEC não se responsabilizará pelos requerimentos de ins-
crição não processados por motivos de ordem técnica que impossi-
bilitem a transmissão dos dados, principalmente, no último dia de ins-
crição.
2.7 - Havendo mais de um requerimento de inscrição para um mesmo
candidato será considerado somente o de data mais recente ou, se
for o caso, o de horário mais recente.
2.8 - A inscrição para o preenchimento de vagas contidas neste Edital
implicará a aceitação irrestrita das condições estabelecidas pela FAE-
TEC, não cabendo ao candidato qualquer recurso quanto às normas
do presente Edital.

2.9 - Não há cobrança de nenhuma espécie de taxa de inscrição.
3 - DA CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO

3.1 - O candidato ou seu representante legal deverá acessar a página
eletrônica www.faetec.rj.gov.br no prazo estabelecido no calendário
(Anexo I), para verificação dos dados informados no requerimento de
inscrição.
3.1.1 - Havendo necessidade de alteração/correção de dados forne-
cidos, no que se refere especificamente ao turno e aos dados pes-
soais, deverá o candidato, ou seu representante legal, solicitar à Fun-
dação Dom Cintra (FDC), por meio do endereço eletrônico concur-
so@domcintra.org.br , informando número de inscrição, CPF e os
dados que devem ser corrigidos, no prazo estabelecido no Calen-
dário (Anexo I).
3.1.2 - O preenchimento de opções equivocadas ou incorretas, espe-
cificamente sobre a opção de turno, sem correção com a Fundação
Dom Cintra (FDC), no período previsto no calendário, antes da rea-
lização das avaliações, implicará a aceitação irrestrita do que está de-
clarado no requerimento de inscrição sem direito a recursos, validan-
do-se, portanto, o resultado declarado.
3.1.3 - Encerrando-se o prazo destinado às correções, as informações
contidas no requerimento de inscrição serão de inteira responsabilida-
de do candidato ou ainda seu representante legal, para que possa
produzir todos os efeitos a que se destinam, deverão obedecer es-
tritamente às normas deste Edital.
3.2 - O candidato ou seu representante legal terá acesso ao Cartão
de Confirmação de Inscrição (CCI), pela página eletrônica www.fae-
tec.rj.gov.br de acordo com o período estabelecido no calendário
(Anexo I). Este documento (CCI) não será enviado para o
endereço do candidato.

4 - DO TESTE DE HABILIDADES ESPECÍFICAS (THE)

4.1 - O teste de habilidade específica (THE) destina-se aos candida-
tos interessados em concorrer a uma vaga para o Curso Técnico
Subsequente em Arte Dramática da Escola Técnica Estadual de Tea-
tro Martins Pena.
4.2 - O teste de habilidades especificas (THE) será aplicado pela Co-
ordenação do Curso Técnico em Arte Dramática da Escola Técnica
Estadual de Teatro Martins Pena.
4.3 - O teste de habilidades especificas (THE) será realizado em (02)
duas fases consecutivas. A primeira fase eliminatória com conceito
apto ou não apto. A segunda fase será eliminatória e classificatória
com notas de zero (0,0) a dez (10,0). Esclarecendo-se que o can-
didato que obtiver nota inferior à (5,0) cinco na segunda fase será
eliminado do processo.
4.4 - Para a primeira fase do THE os candidatos farão parte de gru-
pos com mínimo de 5 (cinco) e máximo de 8 (oito) componentes,
compostos no dia do teste de acordo com a Coordenação do Curso
Técnico em Arte Dramática da ETE de Teatro Martins Pena. A se-
gunda fase do THE será individual.
4.5 - Os candidatos que não estiverem realizando o THE não pode-
rão permanecer nos espaços destinados às avaliações.
4.6 - Para participar da 2ª fase do THE será necessário que o can-
didato tenha obtido o conceito apto na 1ª fase.
4.7 - Serão considerados eliminados os candidatos que obtiverem o
conceito não apto na 1ª fase do THE ou na segunda fase quando
obtiverem nota inferior à (5,0) cinco.
4.8 - Ao final da 2ª (segunda) fase do THE, a pontuação obtida pelos
candidatos será ordenada numa listagem decrescente, ou seja, da
maior pontuação para a menor, determinando a classificação dos can-
didatos.
4.8.1 - Os candidatos aptos para participar da 2ª fase deverão pre-
parar e apresentar as duas cenas (monólogos) - dois para homens e
dois para mulheres - indicadas neste Edital.
4.8.2 - As cenas (monólogos) serão apresentadas individualmente.
4.8.3 - Os quatro textos dramáticos que compõe o THE - dois para
homens e dois para mulheres - serão de leitura obrigatória. Os can-
didatos deverão ler as peças teatrais na íntegra, ou seja, não apenas
os monólogos, sob pena de desclassificação.
4.8.4 - O teste e a verificação de aptidão para o curso dar-se-á me-
diante o conhecimento das peças na íntegra, memorização e prepa-
ração de cenas oriundas dos fragmentos das obras dramáticas.
4.9 - Maiores informações pertinentes aos textos, referências biblio-
grafias e dinâmica de avaliação do teste de habilidades específicas
(THE) estarão disponíveis para os candidatos na ETE de Teatro Mar-
tins Pena (Rua 20 de abril, nº 14 - Centro, Rio de Janeiro - RJ) no
horário das 9 às 17 horas e no endereço eletrônico www.fae-
tec.rj.gov.br , a partir do início das inscrições da presente seleção.
4.9.1 - Os monólogos determinados pela escola - dois para homens e
dois para mulheres - destinados às apresentações na 2a fase serão
divulgados na página eletrônica da FAETEC, no link de inscrições ou
na ETE de Teatro Martins Pena.
4.10 - Não será obrigatório o uso de figurinos apropriados ou ainda
acessórios para realização do THE.
4.11 - A primeira e segunda fases do THE serão realizadas em finais
de semana (sábados e domingos), conforme estabelecido no calen-
dário (Anexo I).
4.12 - O critério estabelecido para indicação de quais os candidatos
participarão do primeiro dia da realização do THE será a listagem ge-
ral de inscritos divulgada em ordem alfabética no endereço eletrônico
www.faetec.rj.gov.br e na DRE - Divisão de Registros Escolares, si-
tuada na Rua Clarimundo de Melo, nº 847, Quintino/RJ.
4.12.1 - Os candidatos, comprovadamente, que estejam dentro da lis-
tagem alfabética de inscritos, terão que comparecer, obrigatoriamente,
para realização da 1ª fase e da 2ª fase do teste (THE), na ETE de
Teatro Martins Pena (Rua 20 de abril, nº 14 - Centro, Rio de Janeiro -
RJ) conforme calendário (Anexo I) e Cartão de Confirmação de Ins-

crição (CCI). Para os candidatos que farão o THE no turno da manhã,
o horário de chegada será às 9 horas e os que farão no turno da
tarde, o horário de chegada será às 14 horas.
4.13 - Nenhum candidato fará o teste de habilidades específicas
(THE) fora do dia, horário e local indicados no Cartão de Confirmação
de Inscrição (CCI).
4.14 - Para a realização do THE o candidato deverá apresentar um
documento oficial de identificação (original com foto) e comprovante
de inscrição.
4.15 - A banca examinadora poderá interromper o teste do candidato
ou ainda grupo no momento em que julgar pertinente nas duas fases
de THE.

5 - DAS FASES E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

5.1 - O teste de habilidades especificas (THE) será realizado em 02
(duas) fases consecutivas e eliminatórias, nas quais serão obser-
vados e avaliados os seguintes requisitos:
5.2 - PRIMEIRA FASE (grupo):
5.2.1 - Dinâmica 1 - Jogos Teatrais - o candidato será avaliado atra-
vés de jogos teatrais observando o grau de domínio de:


