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Leia-se: 1. Fontes de informação em saúde: os sistemas de
informação em saúde e os Inquéritos populacionais. 2. Planejamento,
amostragem e análise de dados de inquéritos de saúde. 3. Análise
estatística em estudos epidemiológicos. 4. Medidas de frequência e
associação estatística em saúde: escalas de mensuração, testes de
associação, análise multivariada. 5. Inquéritos de saúde em popu-
lações de difícil acesso. 6. Amostras complexas em inquéritos de
saúde: desenho e análise dos dados. 7. Sistema Único de Saúde:
princípios, diretrizes, organização e gestão. 8. Determinantes sociais,
ambientais e biológicos da saúde.

No Edital nº 17, de 28 de janeiro de 2014, publicado no
DOU nº 22, de 31 de janeiro de 2014, seção 3, página 198, Anexo I,
onde se lê: RP1460 // Pesquisa Clínica em Medicina Intensiva //
Graduação em Medicina com Residência Médica em Infectologia e
registro no conselho de classe. Mestrado em Ciências da Saúde, leia-
se: RP1460 // Pesquisa Clínica em Medicina Intensiva // Graduação
em Medicina com Registro no Conselho de Classe. Residência Mé-
dica em qualquer especialidade e Mestrado em Ciências da Saúde ou
Ciências Biomédicas.

Na página 198, onde se lê: TECNOLOGISTA EM SAÚDE
PÚBLICA

CÓDIGO // ÁREA // PERFIL // PRÉ-REQUISITO // ATRI-
BUIÇÕES // CIDADE // VAGAS

RT3374 // Pesquisa Clínica // Qualidade em Ensaios Clínicos
// Graduação na área de Ciências da Saúde e registro no conselho de
classe, leia-se: RT3374 // Pesquisa Clínica // Qualidade em Ensaios
Clínicos // Qualquer graduação e registro no conselho de classe,
quando houver.

No Edital nº 18, de 28 de janeiro de 2014, publicado no
DOU nº 22, de 31 de janeiro de 2014, seção 3, página 204, ANEXO
I, PESQUISADOR EM SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO // PERFIL // PRÉ-REQUISITO // ATRIBUIÇÕES
// CIDADE // VAGAS

Onde se lê: SP1614 // Biodiversidade e saúde com ênfase em
ecologia e biologia de culicídeos // Graduação em Ciências Bio-
lógicas e Mestrado em Vigilância Sanitária, leia-se: SP1614 // Bio-
diversidade e saúde com ênfase em ecologia e biologia de culicídeos
// Graduação e Mestrado em qualquer área.

Na página 206, Anexo IV, onde se lê:
QUADRO DE PROVAS
Tecnologista em Saúde Pública IOC
1ª Etapa - Prova Objetiva
Prova // Número de questões // Pontos / questão // Mínimo

de pontos para aprovação // Peso // Pontuação máxima
Conhecimentos Específicos na Área de Atuação // 20 // 1 //

10 // 1 // 20
Conhecimentos Específicos no Perfil // 30 // 1 // 15 // 2 //

60
2ª Etapa - Prova Discursiva
Número de questões // Pontos // Mínimo de pontos para

aprovação // Peso // Pontuação máxima
1 // 60 // 30 // 2 // 120
3ª Etapa - Análise de Títulos e Currículo
Pontos // Mínimo de pontos para aprovação // Peso // Pon-

tuação máxima
60 // 2 // 120
Total - 320
Leia-se: QUADRO DE PROVAS
Tecnologista em Saúde Pública IOC
1ª Etapa - Prova Objetiva
Prova // Número de questões // Pontos / questão // Mínimo

de pontos para aprovação // Peso // Pontuação máxima
Conhecimentos Específicos na Área de Atuação // 20 // 1 //

10 // 1 // 20
Conhecimentos Específicos no Perfil // 30 // 1 // 15 // 2 //

60
2ª Etapa - Prova Discursiva
Número de questões // Pontos // Mínimo de pontos para

aprovação // Peso // Pontuação máxima
1 // 60 // 30 // 2 // 120
3ª Etapa - Análise de Títulos e Currículo
Pontos // Mínimo de pontos para aprovação // Peso // Pon-

tuação máxima
60 // 2 // 120
Total - 320
Pesquisador em Saúde Pública IOC
1ª Etapa - Prova Discursiva
Número de questões // Pontos // Mínimo de pontos para

aprovação // Peso // Pontuação máxima
2 // 60/40 // 50 // 1 // 100
2ª Etapa - Análise de Títulos e Currículo
Pontos // Peso // Pontuação máxima
100 // 1,5 // 150
3ª Etapa - Apresentação do Projeto de Atuação Profissional e

Defesa de Memorial
Pontos // Mínimo de pontos para aprovação // Peso // Pon-

tuação máxima
150 // 75 // 3 // 450
Total - 700
ANEXO V
Critérios para Análise de Títulos e Currículo
Para o cargo de Tecnologista em Saúde Pública
Item // Pontuação Máxima
1. Formação acadêmica (na área de atuação) // 15 pontos

(somente será pontuado o título de maior valor)
1.1 Especialização 1 // 5 pontos
1.2 Mestrado 2 // 10 pontos
1.3 Doutorado 2 // 15 pontos
2. Atividades de cie?ncia e tecnologia em sau?de na a?rea de

atuac?a?o//11 pontos

2.1. Participação na elaboração de normas, procedimentos,
protocolos, relatórios de projetos executados ou consultoria em órgãos
da administração pública 3// 6 pontos (0,5 pontos por documento)

2.2. Participação em programas ou projetos de desenvol-
vimento tecnolo?gico ou pesquisa financiados por agências de fo-
mento // 5 pontos (1 ponto por participação)

3. Produção científica e tecnológica em saúde na área de
atuação//20 pontos

3.1 Artigos publicados em revistas indexadas (FI <3 equivale
a 1 ponto, >3 equivale a 2 pontos) // 15 pontos

3.2 Capi?tulo de livro4 publicado//3 pontos (1ponto por au-
toria)

3.3 Patente concedida no Brasil ou no Exterior5 //2 pontos (1
ponto por patente concedida)

4. Experiência Profissional (no perfil) //14 pontos
4.1 Experiência profissional em laboratórios de referên-

cia/Plataformas tecnológicas/ Coleções Institucionais6 // 2 pontos por
ano trabalhado ou fração acima de 6 meses até 7 anos)

Total //60 pontos
1. Cursos de, no mínimo, 360 horas, de instituições cre-

denciadas pelo MEC.
2. Os cursos de Mestrado e Doutorado serão considerados

somente se credenciados pelo Conselho Nacional de Educação e,
quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional
competente para tanto.

3. Comprovação por meio de declaração em papel timbrado
da instituição ou empresa com a assinatura da chefia imediata ou
superior responsável ou coordenador do projeto, com carimbo de
identificação.

4. Com registro no ISBN
5. Somente patente concedida conforme normas do INPI.

Exclui-se pedido de patente
6. Comprovação de experiência por meio de Carteira de

Trabalho, no caso de celetistas ou Contra cheque, no caso de ser-
vidores públicos e declaração em papel timbrado da instituição, com
a assinatura da chefia imediata ou superior responsável, com carimbo
de identificação, contendo a descrição das atividades realizadas pelo
candidato. As atividades desenvolvidas terão que ser no perfil em que
o candidato está concorrendo.

Para o cargo de Pesquisador em Saúde Pública
Item // Pontuação Máxima
1. Formação acadêmica // 15 pontos
1.1 Doutorado 1 // 15 pontos
2. Atividades de ciência e tecnologia em sau?de na a?rea de

atuaça?o//10 pontos
2.1. Participaça?o em revisão de artigos em revistas cien-

tíficas indexadas // 4 pontos (0,5 pontos por participação)
2.2. Bolsas de agências de fomento (CNPq, Faperj, Capes)

2//4 pontos (1 ponto por bolsa)
2.3. Coordenaça?o de programas ou projetos de desenvol-

vimento tecnolo?gico ou pesquisa financiados por agências de fo-
mento3 // 2 pontos (1ponto por coordenação)

3. Atividades de ensino relacionadas a? a?rea de atuac?a?o
//14 pontos

3.1 Disciplinas ministradas em cursos de graduac?a?o ou de
po?s-graduaça?o //5 pontos (1ponto disciplina de pós-graduação e 0,5
ponto por disciplina de graduação)

3.2 Participaça?o em bancas examinadoras de graduaça?o e
de po?s-graduaça?o lato sensu e stricto sensu //5 pontos (1 ponto por
banca de pós graduação e 0,5 ponto por graduação)

3.3 Orientac?a?o de alunos de graduaça?o ou pós-graduação
//4 pontos (0,5 ponto por aluno de graduação ou lato sensu e/ou 2
pontos por aluno de pós-graduação strictu sensu)

4. Produça?o cienti?fica e tecnolo?gica na a?rea de atuaça?o
(nos u?ltimos 10 anos) //61 pontos

4.1. Artigos publicados em revistas cienti?ficas indexadas (FI
<3 equivale a 1 ponto, >3 equivale a 2 pontos) //36 pontos

4.2. Artigos publicados como primeiro autor ou autor cor-
respondente4 //10 pontos (2 pontos por artigo)

4.3. Capi?tulo de livro5 publicado //5 pontos (1 ponto por
autoria)

4.4. Patente concedida no Brasil ou no Exterior6 //10 pontos
(5 pontos por patente concedida)

Total - 100 pontos
1. Os cursos de Mestrado e Doutorado serão considerados

somente se credenciados pelo Conselho Nacional de Educação e,
quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional
competente para tanto.

2. Não inclui bolsas de mestrado e doutorado e de iniciação
científica.

3. A coordenação que pontua é a que caracteriza a atuação
de pesquisador principal do projeto financiado.

4. O artigo pode ser pontuado novamente nesse critério.
5. Com registro no ISBN
6. Somente patente concedida conforme normas do INPI.

Exclui-se pedido de patente.
No Edital nº 21, de 28 de janeiro de 2014, publicado no

DOU nº 22, de 31 de janeiro de 2014, seção 3, página 217, onde se
lê: VT3376 // Micologia // Infecções por fungos patogênicos, leia-se:
VT3376 // Micologia médica // Infecções por fungos patogênicos.

Na página 217, onde se lê: Anexo II CONTEÚDOS PRO-
GRAMÁTICOS, TECNOLOGISTA EM SAÚDE PÚBLICA PRE-
SIDÊNCIA, ÁREA: MICOLOGIA

1. Biologia estrutural de fungos. 2. Taxonomia de fungos. 3.
Estrutura e função do material genético de fungos. 4. Mecanismos de
reprodução de fungos. 5. Fisiologia de fungos. 6. Boas Práticas de
Laboratório. 7. Biossegurança, leia-se: ÁREA: MICOLOGIA MÉ-
DICA.

1. Bioquímica e biologia celular de fungos patogênicos. 2.
Taxonomia de fungos. 3. Estrutura e função do material genético de
fungos. 4. Mecanismos de reprodução de fungos. 5. Fisiologia de
fungos. 6. Boas Práticas de Laboratório. 7. Biossegurança.

No Edital nº 22, de 28 de janeiro de 2014, publicado no
DOU nº 21, de 30 de janeiro de 2014, seção 3, página 184, onde se
lê: XE15018 // Políticas institucionais visando à educação para a
governança em saúde // Graduação em Ciências da Saúde, Ciências
Biológicas ou Ciências Sociais. Doutorado mais 6 anos de expe-
riência na área do perfil da vaga após o doutorado, leia-se: XE15018
// Políticas institucionais visando a educação para a governança em
saúde // Graduação em qualquer área de conhecimento. Doutorado
nas áreas de Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, Ciências Sociais
ou Ciências Humanas mais 6 anos de experiência na área do perfil da
vaga após o doutorado.

Nos Editais de nº 1 a 22, de 28 de janeiro de 2014, pu-
blicados nos DOU de nº 20, 21 e 22, de 29, 30 e 31de janeiro de
2014, seção 3, onde se lê: 5. DOS REQUISITOS PARA INVES-
TIDURA NO CARGO, 5.1. O candidato aprovado no Concurso de
que trata este Edital será investido no cargo se atender às seguintes
exigências na data da posse: j) não estar incompatibilizado para nova
investidura em cargo público nos termos da Constituição Federal de
1988 e da Lei nº 8.112/ 90, leia-se: 5. DOS REQUISITOS PARA
INVESTIDURA NO CARGO, 5.1. O candidato aprovado no Con-
curso de que trata este Edital será investido no cargo se atender às
seguintes exigências na data da posse: j) não estar incompatibilizado
para nova investidura em cargo público nos termos da Constituição
Federal de 1988 e da Lei nº 8.112/ 90, k) declaração de que não é
beneficiário do seguro-desemprego, de que trata a Lei nº 7998/90,
conforme Portaria Normativa nº 4 de 2013, do MPOG.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM
IMUNOBIOLÓGICOS DE MANGUINHOS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 16/2014 - UASG 254445

Nº Processo: 25386001430201153 . Objeto: Aditivo de 4% do pro-
cesso de importação de liofilizador carregamento automático através
da inexigibilidade nº 215/2011. Total de Itens Licitados: 00001. Fun-
damento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: O material solicitado é o único que atende a necessidade
da Unidade. Declaração de Inexigibilidade em 28/01/2014. ANDREA
GOOD LIMA COUTO. Substituta Eventual do Depad. Ratificação
em 28/01/2014. ANTONIO DE PADUA RISOLIA BARBOSA. Vice
Diretor de Produção. Valor Global: R$ 121.818,95. CNPJ CONTRA-
TADA : Estrangeiro IMA LIFENORTH AMERICA INC.

(SIDEC - 04/02/2014) 254445-25201-2014NE800144

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços n.º 023/2014. Objeto: Registro de
Preços objetivando a aquisição de CLORETO DE SODIO. Con-
tratada: ALVOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP. CNPJ:
04.587.378/0001-94. Vigência: 12 (doze) meses a partir da publicação
da Ata de Registro de Preços; Modalidade de Licitação: Pregão Ele-
trônico SRP n.º 012/2014-BM; Processo: 25386.001240/2013-06 Data
da Homologação: 30/01/2014. Valor Global: R$ 21.200,00 (Vinte e
um mil e duzentos reais)

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 6/2014

O pregoeiro no uso das atribuições que lhe con fere a Por-
taria 017/2013-DIBIO. Vem divulgar o resultado do pregão 06/2014.
Foi vencedora do certame a empresa FORTLAND CONSTRUÇÕES
E TERRAPLANGEM LTDA-EPP com o valor total de R$
260.630,32 (Duzentos e sessenta reais seiscentos e trinta reais e trinta
e dois centavos).

FLAVIO ISIDORO DA SILVA

(SIDEC - 04/02/2014) 254445-25201-2014NE800144

INSTITUTO OSWALDO CRUZ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2014-UASG 254463

Nº Processo: 25030001265201321.
INEXIGIBILIDADE Nº 23/2013. Contratante: FUNDACAO
OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 40179871000139. Contratado
S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP. Objeto: Contra-
tação de empresa especializada para manutenção preventiva e cor-
retiva em 10 (dez) autoclaves, marca SERCON, pelo período de 12
(doze) meses. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93.
Vigência: 29/01/2014 a 29/01/2015. Valor Total: R$237.840,00. Data
de Assinatura: 29/01/2014.

(SICON - 04/02/2014) 254427-25201-2013NE800023

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Primeiro aditamento nº 663/13 ao Contrato de Prestação de
Serviços nº 562/13 , entre o Grupo Hospitalar Conceição e BIO-
MÉDICA GAÚCHA ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA.,
Cnpj.: 05.883.492/0001-24. Objeto: O presente aditamento, que ora
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