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CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RENATO ARCHER

EDITAL No- 2, DE 4 DE JUNHO DE 2012
RETIFICAÇÃO DO EDITAL No- 1,

DE 1º DE JUNHO DE 2012

O Diretor do Centro de Tecnologia da Informação Renato
Archer - CTI, no uso de suas atribuições, torna públicas as reti-
ficações no Edital nº 01/2012, de 1º de junho de 2012, publicado no
Diário Oficial da União de 4 de junho de 2012, conforme abaixo:

1. Exclusão do subitem 2.2 do Edital e seus subitens.
2. Inclusão no Edital de novo subitem 2.2 com seus subitens,

conforme abaixo:
2.2. Cargos de Nível Médio
2.2.1. Técnico 1 - Padrão 1
2.2.1.1. Área de atuação: Tecnologia da Informação (código

TE1-TECINFO)
2.2.1.2. Pré-requisitos: Ensino médio completo e curso Téc-

nico (em Informática ou em Informática para Internet ou em Ma-
nutenção e Suporte em Informática ou em Programação de Jogos
Digitais ou em Redes de Computadores ou em Sistemas de Co-
mutação ou em Sistemas de Transmissão ou em Telecomunicações ou
em Eletrônica); ou ensino médio completo e um ano, no mínimo, de
experiência comprovada na área de Tecnologia da Informação.

2.2.1.3. Descrição sumária das atividades: Atividades téc-
nicas na área de Tecnologia da Informação para suporte à pesquisa e
à operação nas áreas de desenvolvimento de software, teste de
software, administração de redes de computadores e segurança de
sistemas de informação.

2.2.1.4. Vagas: 5 (cinco) para Campinas (SP), não sendo
reservadas vagas para candidatos portadores de deficiência.

2.2.2. Técnico 1 - Padrão 1
2.2.2.1. Área de atuação: Tecnologia Assistiva (código TE1-

TECASSI)
2.2.2.2. Pré-requisitos: Ensino médio completo e um ano, no

mínimo, de experiência comprovada atuando em projetos relacio-
nados com o desenvolvimento de soluções para as pessoas portadoras
de deficiência ou auxiliando no desenvolvimento e execução de pro-
jetos na área de tecnologia assistiva.

2.2.2.3. Descrição sumária das atividades: atividades de su-
porte à pesquisa em tecnologia assistiva, envolvendo avaliação de
produtos, serviços e metodologias.

2.2.2.4. Vagas: 2 (duas) para Campinas (SP), sendo 1 (uma)
vaga reservada para candidatos portadores de deficiência.

2.2.3. Técnico 1 - Padrão 1
2.2.3.1. Área de atuação: Oficina Mecânica de Protótipos

(código TE1-MECAPRO)
2.2.3.2. Pré-requisitos: Ensino médio completo e curso Téc-

nico em Mecânica; ou ensino médio completo e um ano, no mínimo,
de experiência comprovada na área de Mecânica.

2.2.3.3. Descrição sumária das atividades: Atividades téc-
nicas de projeto e construção de peças e sistemas mecânicos.

2.2.3.4. Vaga: 1 (uma) para Campinas (SP), não sendo re-
servadas vagas para candidatos portadores de deficiência.

2.2.4. Técnico 1 - Padrão 1
2.2.4.1. Área de atuação: Infraestrutura Predial e Laboratorial

(código TE1-PREDLAB)
2.2.4.2. Pré-requisitos: Ensino médio completo e curso Téc-

nico em Edificações; ou ensino médio completo e um ano, no mí-
nimo, de experiência comprovada na área de Edificações.

2.2.4.3. Descrição sumária das atividades: Atividades téc-
nicas de execução e fiscalização de serviços e manutenção na área de
construção civil e elaboração de desenhos técnicos.

2.2.4.4. Vaga: 1 (uma) para Campinas, não sendo reservadas
vagas para candidatos portadores de deficiência.

2.2.5. Técnico 1 - Padrão 1
2.2.5.1. Área de atuação: Processos Físico-Químicos (código

TE1-FISIQUI)
2.2.5.2. Pré-requisitos: Ensino médio completo e curso Téc-

nico em Química; ou ensino médio completo e um ano, no mínimo,
de experiência comprovada na área de Química.

2.2.5.3. Descrição sumária das atividades: Atividades téc-
nicas de laboratório de processos físico-químicos.

2.2.5.4. Vagas: 2 (duas) para Campinas, não sendo reser-
vadas vagas para candidatos portadores de deficiência.

2.2.6. Técnico 1 - Padrão 1
2.2.6.1. Área de atuação: Sistemas Eletrônicos Analógicos e

Digitais - Campinas (código TE1-ANDIGSP)
2.2.6.2. Pré-requisitos: Ensino médio completo e um ano, no

mínimo, de experiência comprovada na execução de atividades nas
áreas de mecatrônica, mecânica, eletro-eletrônica, eletrônica, teleco-
municações, química ou plásticos; ou ensino médio completo e curso
Técnico (em Mecatrônica, Mecânica, Eletrônica, Telecomunicações,
Química ou Plásticos).

2.2.6.3. Descrição sumária das atividades: Atividades téc-
nicas de projeto de circuitos eletrônicos analógicos e digitais, de
desenvolvimento de leiaute de circuito impresso e de programação de
interfaces analógicas (AD/DA) e digitais.

2.2.6.4. Vagas: 2 (duas) para Campinas, não sendo reser-
vadas vagas para candidatos portadores de deficiência.

2.2.7. Técnico 1 - Padrão 1
2.2.7.1. Área de atuação: Sistemas Eletrônicos Analógicos e

Digitais - Fortaleza (código TE1-CEANDIG)
2.2.7.2. Pré-requisitos: Ensino médio completo e um ano, no

mínimo, de experiência comprovada na execução de atividades nas
áreas de mecatrônica, mecânica, eletro-eletrônica, eletrônica, teleco-
municações, química ou plásticos; ou ensino médio completo e curso
Técnico (em Mecatrônica, Mecânica, Eletrônica, Telecomunicações,
Química ou Plásticos).

2.2.7.3. Descrição sumária das atividades: Atividades téc-
nicas de projeto de circuitos eletrônicos analógicos e digitais, de
desenvolvimento de leiaute de circuito impresso e de programação de
interfaces analógicas (AD/DA) e digitais; manutenção, montagem,
integração e testes de sistemas eletrônicos e mecatrônicos; trabalho
em campo, incluindo atuações em embarcações no mar, rios e lagos,
com eventuais horários noturnos ou em finais de semana.

2.2.7.4. Vaga: 1 (uma) para Fortaleza (CE), não sendo re-
servadas vagas para candidatos portadores de deficiência.

3. Exclusão das linhas da tabela localizada no subitem 2.3.1
do Edital. referentes aos cargos Técnico 2-1 e Técnico 3-1.

4. Exclusão das linhas da tabela localizada no subitem 2.3.2
do Edital, referente aos cargos Técnico 2-1 e Técnico 3-1.

5. Alteração do subitem 3.1, alínea "c", do Edital.
Onde se lê: "para os cargos de Técnico 1, Técnico 2 e

Técnico 3, ter ...", leia-se: "para o cargo de Técnico 1, ter ...".
6. Alteração no subitem 4.1 do Edital.
Onde se lê: "vagas para os cargos de Técnico", leia-se: "va-

gas para o cargo de Técnico".
7. Alteração no subitem 5.2.2 do Edital
Onde se lê: "Para os cargos de Técnico 1, Técnico 2 e

Técnico 3,", leia-se: "Para o cargo de Técnico 1,".
8. Alteração no subitem 6.4 do Edital.
Onde se lê: "Tecnologista Pleno 1, R$ 80,00 (oitenta reais)

para o cargo de Técnico 3, R$ 70,00 (setenta reais) para o cargo de
Técnico 2 e R$ 60,00 (sessenta reias) para o cargo de Técnico 1.",
leia-se: "Tecnologista Pleno 1 e R$ 60,00 (sessenta reais) para o cargo
de Técnico 1."

9. Alteração do subitem 9.3 do Edital.
Onde se lê: "área de atuação dos cargos de Técnico 1, Téc-

nico 2 e Técnico 3,", leia-se: "área de atuação do cargo de Técnico
1,".

10. Alteração do subitem 9.4 do Edital.
Onde se lê: "área de atuação dos cargos de Técnico 1, Téc-

nico 2 e Técnico 3,", leia-se: "área de atuação do cargo de Técnico
1,".

11. Alteração do subitem 14.1, alínea "b", do Edital.
Onde se lê: "b) Para os cargos de Técnico 1, Técnico 2 e

Técnico 3:", leia-se: "b) Para o cargo de Técnico 1:".
12. Alteração do subitem 14.5 do Edital.
Onde se lê: "para os cargos de Técnico 1, Técnico 2 e

Técnico 3,", leia-se: "para o cargo de Técnico 1,".
13. Alteração do subitem 14.6 do Edital.
Onde se lê: "para os cargos de Técnico 1, Técnico 2 e

Técnico 3,", leia-se: "para o cargo de Técnico 1,".
14. Alteração do subitem 15.7 do Edital.
Onde se lê: "15.7. Esgotada a lista de classificados para o

cargo de Técnico 2 - área de atuação Sistemas Eletrônicos Analógicos
e Digitais - Fortaleza (código TE2-CEANDIG) sem que tenha havido
o preenchimento da vaga para este cargo/área de atuação, conforme
relação definida no subitem 15.2 deste Edital, a vaga será oferecida a
candidato classificado no cargo de Técnico 2 - área de atuação Sis-
temas Eletrônicos Analógicos e Digitais - Campinas (código TE2-
ANDIGSP), que ainda não tenha sido nomeado, observada a rigorosa
ordem de classificação.", leia-se: "15.7. Esgotada a lista de clas-
sificados para o cargo de Técnico 1 - área de atuação Sistemas
Eletrônicos Analógicos e Digitais - Fortaleza (código TE1-CEAN-
DIG) sem que tenha havido o preenchimento da vaga para este
cargo/área de atuação, conforme relação definida no subitem 15.2
deste Edital, a vaga será oferecida a candidato classificado no cargo
de Técnico 1 - área de atuação Sistemas Eletrônicos Analógicos e
Digitais - Campinas (código TE1-ANDIGSP), que ainda não tenha
sido nomeado, observada a rigorosa ordem de classificação.".

15. Alteração do subitem 15.7.2 do Edital.
Onde se lê: "cargo Técnico 2 - área de atuação Sistemas

Eletrônicos Analógicos e Digitais - Campinas (código TE2-AN-
DIGSP)", leia-se: "cargo Técnico 1 - área de atuação Sistemas Ele-
trônicos Analógicos e Digitais - Campinas (código TE1-AN-
DIGSP)".

16. Alteração no Anexo III - Critérios para Análise de Tí-
tulos e Currículos.

Onde se lê: "Cargos: Técnico 1 (exceto área de atuação
Tecnologia Assistiva (código TE1-TECASSI)), Técnico 2 e Técnico
3", leia-se: "Cargo: Técnico 1 (exceto área de atuação Tecnologia
Assistiva (código TE1-TECASSI))".

17. Alteração no Anexo II - Conteúdos Programáticos.
Onde se lê: "Língua portuguesa (Pesquisador, Tecnologista

Pleno 2, Tecnologista Pleno 1, Técnico 1, Técnico 2 e Técnico 3 -
todas as áreas de atuação):", leia-se: "Língua portuguesa (Pesquisador,
Tecnologista Pleno 2, Tecnologista Pleno 1 e Técnico 1 - todas as
áreas de atuação):".

Onde se lê: "Língua inglesa (Pesquisador, Tecnologista Pleno
2, Tecnologista Pleno 1, Técnico 1, Técnico 2 e Técnico 3 - todas as
áreas de atuação):", leia-se: "Língua inglesa (Pesquisador, Tecno-
logista Pleno 2, Tecnologista Pleno 1 e Técnico 1 - todas as áreas de
atuação):".

Onde se lê: "Raciocínio lógico (Pesquisador, Tecnologista
Pleno 2, Tecnologista Pleno 1, Técnico 1, Técnico 2 e Técnico 3 -
todas as áreas de atuação):", leia-se: "Raciocínio lógico (Pesquisador,
Tecnologista Pleno 2, Tecnologista Pleno 1 e Técnico 1 - todas as
áreas de atuação):".

Onde se lê: "Informática (Pesquisador, Tecnologista Pleno 2,
Tecnologista Pleno 1, Técnico 1, Técnico 2 e Técnico 3 - todas as
áreas de atuação):", leia-se: "Informática (Pesquisador, Tecnologista
Pleno 2, Tecnologista Pleno 1 e Técnico 1 - todas as áreas de atua-
ção):".

Onde se lê: "Conhecimentos específicos (Técnico 2 - área de
atuação Oficina Mecânica de Protótipos (código TE2-MECAPRO)):",
leia-se: "Conhecimentos específicos (Técnico 1 - área de atuação
Oficina Mecânica de Protótipos (código TE1-MECAPRO)):".

Onde se lê: "Conhecimentos específicos (Técnico 2 - área de
atuação Infraestrutura Predial e Laboratorial (código TE2-PRE-
DLAB)):", leia-se: "Conhecimentos específicos (Técnico 1 - área de
atuação Infraestrutura Predial e Laboratorial (código TE1-PRE-
DLAB)):".

Onde se lê: "Conhecimentos específicos (Técnico 2 - área de
atuação Processos Físico-Químicos (código TE2-FISIQUI) e Técnico
3 - área de atuação Processos Físico-Químicos (código TE3-FIQUI-
MI)):", leia-se: "Conhecimentos específicos (Técnico 1 - área de
atuação Processos Físico-Químicos (código TE1-FISIQUI)):".

Onde se lê: "Conhecimentos específicos (Técnico 2 - área de
atuação Sistemas Eletrônicos Analógicos e Digitais - Campinas (có-
digo TE2-ANDIGSP) e Técnico 2 - área de atuação Sistemas Ele-
trônicos Analógicos e Digitais - Fortaleza (código TE2-CEAN-
DIG)):", leia-se: "Conhecimentos específicos (Técnico 1 - área de
atuação Sistemas Eletrônicos Analógicos e Digitais - Campinas (có-
digo TE1-ANDIGSP) e Técnico 1 - área de atuação Sistemas Ele-
trônicos Analógicos e Digitais - Fortaleza (código TE1-CEAN-
DIG)):".

18. Alteração no Anexo I - Quadro de Provas.
Onde se lê: "Tabela II - Cargos Técnico 1, Técnico 2 e

Técnico 3", leia-se: "Tabela II - Cargo Técnico 1".

VICTOR PELLEGRINI MAMMANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 7/2012 - UASG 240129

Nº Processo: 01241000052201258 . Objeto: Aquisição de insumos
para reestruturação do refeitório e vestiário do CTI. Total de Itens
Licitados: 00077 . Edital: 05/06/2012 de 08h00 às 12h00 e de 13h às
17h00 . Endereço: Rod. D. Pedro I, Km 143,6 Amarais - CAMPINAS
- SP . Entrega das Propostas: a partir de 05/06/2012 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 18/06/2012 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.

MELISSA ORTEGA MANTOVANI
Pregoeira

(SIDEC - 04/06/2012) 240129-00001-2012NE800015

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA
ELETRÔNICA AVANÇADA S/A

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 66/2012

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publi-
cada no D.O. em 24/05/2012 . Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação
de serviços de reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhete de
passagens aéreas, nacionais e internacionais, passagens terrestres/ma-
rítimas em trechos nacionais e internacionais e seguro viagem.

GLAUCY RENATA PEREIRA
Pregoeira

(SIDEC - 04/06/2012) 245209-24209-2012NE800005

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 92/2012 - UASG 113203

Nº Processo: 01345.000283-2012 . Objeto: Prestação de serviços de
apoio administrativo compreendendo contratação emergencial de 06
profissionais pelo período de 180 dias. Total de Itens Licitados:
00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de
21/06/1993. . Justificativa: Contratação Emergencial Declaração de
Dispensa em 04/06/2012 . ERALDO FREITAS TAVARES . Chefe do
Sesup . Ratificação em 04/06/2012 . PAULO AUGUSTO BERQUO
DE SAMPAIO . Diretor do Ien . Valor Global: R$ 115.768,02 . CNPJ
CONTRATADA : 00.332.833/0008-26 DINAMICA ADMINISTRA-
CAO, SERVICOS E OBRAS LTDA.

(SIDEC - 04/06/2012) 113203-11501-2012NE800092

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS
E NUCLEARES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2012 - UASG 113202

Nº Processo: 01342000193201232.
PREGÃO SISPP Nº 36/2012 Contratante: COMISSAO NACIONAL
DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 04982434000195.
Contratado : CARLOTO & SIQUEIRA LTDA EPP -Objeto: Con-
trataçõao de empresa especializada para a prestação de serviço de
manutenção preventiva e corretiva em empilhadeira a gás/gasolina da
marca Komatsu USA da DIRF da CNEN/IPEN. Fundamento Legal:
Decreto 5450/2005 . Vigência: 01/06/2012 a 31/05/2013. Valor Total:
R$13.300,00. Fonte: 250110100 - 2012NE800581. Data de Assina-
tura: 01/06/2012.

(SICON - 04/06/2012) 113202-11501-2012NE800095
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