
Nº 45, sexta-feira, 7 de março de 2014 25ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032014030700232

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

EDITAL No- 5, DE 6 DE MARÇO DE 2014
RETIFICAÇÃO AO EDITAL No- 2/2013

A DIRETORA INTERINA DO CENTRO NACIONAL DE
MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS,
no uso de suas atribuições que lhe foi conferida pela Portaria da Casa
Civil n.º 640, de 22 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da
União nº 164, de 26 de agosto de 2013, Seção 2, torna pública a
retificação dos subitens 4.13.1, 5.2.1.1, 5.2.2, 6.1, 9.3, 9.4, 11.3 (e
seus subitens), e o ANEXO 1, do Edital No 2/2013, conforme a
seguir especificado, a supressão dos subitens 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 9.2,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edi-
tal.

(...)
4.13.1. A troca da opção de vaga somente poderá ser feita

com a realização de uma nova inscrição, dentro do período de ins-
crições definido no subitem 4.2.

(...)
5.2.1.1. A Banca Examinadora será constituída por um mí-

nimo de 5 (cinco) profissionais de alta qualificação nas áreas objeto
do concurso, ou correlatas, sendo não menos da metade de membros
externos ao CEMADEN.

5.2.2. A Banca Examinadora terá 2 (dois) membros suplen-
tes, sendo pelo menos um deles externo ao CEMADEN.

(...)
6.1. Os locais e os horários de realização da Prova Escrita de

Conhecimentos Específicos serão divulgados na Internet, no endereço
www.cemaden.gov.br, até 03/04/2014. É de responsabilidade exclu-
siva do candidato a identificação correta de seu local de realização
das provas e o comparecimento no horário determinado.

(...)
9.2. Os candidatos aprovados, conforme número dado pelo

"QUADRO DE NÚMEROS DE VAGAS DE CONVOCADOS PARA
PROVAS E DE CLASSIFICADOS" do item 8.1.4, serão ordenados
por cargo/área de atuação, de acordo com os valores decrescentes das
notas finais no concurso.

9.3. Todos os cálculos citados neste edital serão considerados
até a segunda casa decimal, arredondando-se para cima, se o al-
garismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco.

(...)
11.3. Os prazos para interposição de recursos estão nos su-

bitens abaixo.
11.3.1. No caso de indeferimento do pedido de inscrição, o

candidato poderá interpor recurso em prazo de até 3 (três) dias úteis
após a divulgação dos nomes dos candidatos aceitos.

11.3.2. O prazo para interposição de recursos referente à
Prova Escrita de Conhecimentos Específicos será de 2 (dois) dias
úteis a contar da data de divulgação do resultado. Admitir-se-á um
único recurso, por questão, para cada candidato, relativamente ao
conteúdo das questões, desde que devidamente fundamentado.

11.3.2.1. Para a elaboração do recurso, o candidato poderá
solicitar uma cópia da Prova Escrita de Conhecimentos Específicos ao
Diretor do CEMADEN, no email concurso2014-tecnologistas@ce-
maden.gov.br, que a encaminhará eletronicamente ao candidato. O
candidato também poderá solicitar pessoalmente, no local de ins-
crição, a cópia da Prova Escrita.

11.3.2.2. Se do exame dos recursos resultar anulação de
questão, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os
candidatos que prestaram a prova, independentemente da formulação
de recurso.

11.3.3. O prazo para interposição de recursos referente aos
resultados da Prova de Títulos e Currículo, será de 2 (dois) dias úteis
a contar da divulgação do resultado.

11.3.3.1. No caso de recurso de Análise de Títulos e Cur-
rículos não será permitido anexar documentos de comprovação de
títulos ou de experiência profissional ao formulário de interposição de
recursos.

11.3.4. O prazo para interposição de recursos referente à
perícia médica será de 2 (dois) dias úteis a contar da divulgação do
resultado.

11.3.5. Quanto ao resultado provisório dos aprovados no
Concurso Público, o prazo será de 2 (dois) dias úteis a contar da data
da publicação.

(...)

ANEXO I - CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO

Atividade Data
Publicação de edital de abertura 30/12/2013
Período para entrega das Fichas de Inscrições,
com comprovante de pagamento.

03/02/2014 a
11 / 0 3 / 2 0 1 4

Data limite para solicitação de isenção de taxa e
solicitação tratamento diferenciado para aplicação
da prova

até 28/02/2014

Divulgação do resultado de isenção de taxa e so-
licitação tratamento diferenciado para aplicação
das provas

até 06/03/2014

Divulgação da relação provisória dos candidatos
inscritos

até 18/03/2014

Prazo para entrega de recursos das inscrições acei-
tas

19/03/2014 a
21/03/2014

Resultado das inscrições aceitas 25/03/2014
Divulgação dos locais e dos horários da Prova
Escrita de Conhecimentos Específicos

03/04/2014

Aplicação da Prova Escrita de Conhecimentos Es-
pecíficos

06/04/2014

Resultado final da Prova Escrita de Conhecimen-
tos Específicos, resultado provisório da Prova Es-
crita

até 17/04/2014

Prazo para a entrega de recursos contra o resul-
tado provisório da Prova Escrita de Conhecimen-
tos Específicos

22/04/2014 a
24/04/2014

Resultado final da Prova Escrita de Conhecimen-
tos Específicos

29/04/2014

Período para entrega de Títulos e Currículos 29/04/2014 a
05/05/2014

Resultado provisório da Prova de Títulos e Cur-
rículo

09/05/2014

Prazo para a entrega de recursos contra o resul-
tado provisório da Prova de Títulos e Currículo

12/05/2014 a
14/05/2014

Resultado final da Prova de Títulos e Currículo 16/05/2014
Realização da perícia médica 21/05/2014
Resultado provisório da perícia médica e resultado
provisório do Concurso

06/06/2014

Prazo para entrega de recursos contra o resultado
provisório da perícia médica

09/06/2014 a
11 / 0 6 / 2 0 1 4

Resultado Final do Concurso Público 18/06/2014

* As datas de realização das atividades acima referidas poderão sofrer
alterações, as quais serão previamente informadas no endereço ele-
trônico http://www.cemaden.gov.br.
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EDITAL No- 6, DE 6 DE MARÇO DE 2014

A DIRETORA INTERINA DO CENTRO NACIONAL DE
MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS,
no uso de suas atribuições que lhe foi conferida pela Portaria da Casa
Civil n.º 640, de 22 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da
União nº 164, de 26 de agosto de 2013, Seção 2, torna pública a
retificação dos subitens 1.4, 4.13.1, 5.2.1.1, 5.2.2, 6.1, 9.3, 9.4, 11.3
(e seus sub-subitens), e o ANEXO 1, do Edital No 3/2013, conforme
a seguir especificado, a supressão dos subitens 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 9.2,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edi-
tal.

(...)
1.4.b) Análise de Títulos e Currículo, de caráter classifi-

catório, para todos os cargos.
(...)
4.13.1. A troca da opção de vaga somente poderá ser feita

com a realização de uma nova inscrição, dentro do período de ins-
crições definido no subitem 4.2.

(...)
5.2.1.1. A Banca Examinadora será constituída por um mí-

nimo de 5 (cinco) profissionais de alta qualificação nas áreas objeto
do concurso, ou correlatas, sendo não menos da metade de membros
externos ao CEMADEN.

5.2.2. A Banca Examinadora terá 2 (dois) membros suplen-
tes, sendo pelo menos um deles externo ao CEMADEN.

(...)
6.1. Os locais e os horários de realização da Prova Escrita de

Conhecimentos Específicos serão divulgados na Internet, no endereço
www.cemaden.gov.br, até 10/04/2014. É de responsabilidade exclu-
siva do candidato a identificação correta de seu local de realização
das provas e o comparecimento no horário determinado.

(...)
9.2. Os candidatos aprovados, conforme número dado pelo

"QUADRO DE NÚMEROS DE VAGAS DE CONVOCADOS PARA
PROVAS E DE CLASSIFICADOS" do item 8.1.4, serão ordenados
por cargo/área de atuação, de acordo com os valores decrescentes das
notas finais no concurso.

9.3. Todos os cálculos citados neste edital serão considerados
até a segunda casa decimal, arredondando-se para cima, se o al-
garismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco.

(...)
11.3. Os prazos para interposição de recursos estão nos su-

bitens abaixo.
11.3.1. No caso de indeferimento do pedido de inscrição, o

candidato poderá interpor recurso em prazo de até 3 (três) dias úteis
após a divulgação dos nomes dos candidatos aceitos.

11.3.2. O prazo para interposição de recursos referente à
Prova Escrita de Conhecimentos Específicos será de 2 (dois) dias
úteis a contar da data de divulgação do resultado. Admitir-se-á um
único recurso, por questão, para cada candidato, relativamente ao
conteúdo das questões, desde que devidamente fundamentado.

11.3.2.1. Para a elaboração do recurso, o candidato poderá
solicitar uma cópia da Prova Escrita de Conhecimentos Específicos ao
Diretor do CEMADEN, no email concurso2014-analistas@cema-
den.gov.br, que a encaminhará eletronicamente ao candidato. O can-
didato também poderá solicitar pessoalmente, no local de inscrição, a
cópia da Prova Escrita.

11.3.2.2. Se do exame dos recursos resultar anulação de
questão, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os
candidatos que prestaram a prova, independentemente da formulação
de recurso.

11.3.3. O prazo para interposição de recursos referente aos
resultados da Prova de Títulos e Currículo, será de 2 (dois) dias úteis
a contar da divulgação do resultado.

11.3.3.1. No caso de recurso de Análise de Títulos e Cur-
rículos não será permitido anexar documentos de comprovação de
títulos ou de experiência profissional ao formulário de interposição de
recursos.

11.3.4. O prazo para interposição de recursos referente à
perícia médica será de 2 (dois) dias úteis a contar da divulgação do
resultado.

11.3.5. Quanto ao resultado provisório dos aprovados no
Concurso Público, o prazo será de 2 (dois) dias úteis a contar da data
da publicação.

(...)

ANEXO III - CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO

Atividade Data
Publicação de edital de abertura 30/12/2013
Período para entrega das Fichas de Inscrições,
com comprovante de pagamento.

10/02/2014 a
17/03/2014

Data limite para solicitação de isenção de taxa e
solicitação tratamento diferenciado para aplicação
da prova

até 03/03/2014

Divulgação do resultado de isenção de taxa e so-
licitação tratamento diferenciado para aplicação
das provas

até 10/03/2014

Divulgação da relação provisória dos candidatos
inscritos

até 24/03/2014

Prazo para entrega de recursos das inscrições acei-
tas

25/03/2014 a
27/03/2014

Resultado das inscrições aceitas 01/04/2014
Divulgação dos locais e dos horários da Prova
Escrita de Conhecimentos Específicos

10/04/2014

Aplicação da Prova Escrita de Conhecimentos Es-
pecíficos

27/04/2014

Resultado Provisório da Prova Escrita de Conhe-
cimentos Específicos

até 05/05/2014

Prazo para a entrega de recursos contra o resul-
tado provisório da Prova Escrita de Conhecimen-
tos Específicos

06/05/2014 a
08/05/2014

Resultado final da Prova Escrita de Conhecimen-
tos Específicos

12/05/2014

Período para entrega de Títulos e Currículos 12/05/2014 a
14/05/2014

Resultado provisório da Prova de Títulos e Cur-
rículo

20/05/2014

Prazo para a entrega de recursos contra o resul-
tado provisório da Prova de Títulos e Currículo

21/05/2014 a
23/05/2014

Resultado final da Prova de Títulos e Currículo 28/05/2014
Realização da perícia médica 29/05/2014
Resultado provisório da perícia médica e resultado
provisório do Concurso

17/06/2014

Prazo para entrega de recursos contra o resultado
provisório da perícia médica

18/06/2014 a
20/06/2014

Resultado Final do Concurso Público 27/06/2014

* As datas de realização das atividades acima referidas poderão sofrer

alterações, as quais serão previamente informadas no endereço ele-

trônico http://www.cemaden.gov.br.

REGINA CÉLIA DOS SANTOS ALVALÁ

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 3/2014 - UASG 420001

Nº Processo: 01400044990201371 . Objeto: Contratação de insti-
tuição de ensino, Centro Universitário de Brasileia (UniCEUB), de
notória especialização em serviços de treinamento e qualificação pro-
fissional. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Notória
especialização e natureza singular. Declaração de Inexigibilidade em
06/03/2014. VIVIANNE MOREIRA LIMA DE ALCANTARA. Co-
ordenadora Geral de Licitações e Contratos - Substituta. Ratificação
em 06/03/2014. GILTON DE MATOS PEREIRA. Coordenador Geral
de Gestão de Pessoas. Valor Global: R$ 10.495,92. CNPJ CON-
TRATADA : 00.059.857/0001-87 CENTRO DE ENSINO UNIFI-
CADO DE BRASILIA CEUB.

(SIDEC - 06/03/2014) 420001-00001-2014NE800043

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 4/2014 - UASG 420001

Nº Processo: 01400002939201472 . Objeto: Contratação de Insti-
tuição de Ensino, FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, de notória es-
pecialização em serviços de treinamento e qualificação de pessoal
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II
da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Ntória especialização e
natureza singular Declaração de Inexigibilidade em 06/03/2014. VI-
VIANNE MOREIRA LIMA DE ALCANTARA. Coordenadora Geral
de Licitações e Contratos - Substituta. Ratificação em 06/03/2014.
GILTON DE MATOS PEREIRA. Coordenador Geral de Gestão de
Pessoas. Valor Global: R$ 28.330,00. CNPJ CONTRATADA :
33.641.663/0001-44 FUNDACAOGETULIO VARGAS.

(SIDEC - 06/03/2014) 420001-00001-2014NE800043
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