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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2016

PROCESSO nº 025/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2016 -
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA ATRAVÉS DA LO-
CAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CIRCUITO
FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) E ALARMES, ABRANGEN-
DO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODO EQUIPA-
MENTO, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR-
RETIVA, PARA ATENDER AO CRF/PE. Início de Recebimento das
Propostas: 02/01/2017 às 09:00. Abertura das Propostas: 12/01/2017
às 14:30. Início da Disputa:12/01/2017 às 15:00 (horário de Brasília).
O edital, na íntegra, poderá ser retirado no site: www.licitacoes-
e.com.br a partir do dia 02/01/2017 às 09:00.

Recife, 28 de dezembro de 2016.
DANIELLA GOMES DE CASTRO GUEDES XIMENES

Pregoeira da CPL

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2016

Tipo: Menor Preço Global
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CON-

SELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESPIRITO SANTO DE-
CLARA REVOGADA a Licitação Pregão Presencial CRM/ES nº
015/2016, realizada no dia 26/12/2016, que teve por objeto a con-
tratação exclusiva de uma Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte especializada para prestação de serviço continuado de Ma-
nutenção dos aparelhos de ar condicionado da sede do CRM-ES,
tendo em vista inabilitação das empresas presentes.

Vitória - ES, 26 de Dezembro de 2016.
LUCIENE C S P DO NASCIMENTO

Pregoeira do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2016

O CREMERJ torna público aos interessados a realização do
Pregão Presencial n. 007/2016. Objeto: Serviço de envio de men-
sagens SMS - SHORT MESSAGE SERVICE para dispositivos mó-
veis. Endereço: Praia de Botafogo, 228/119B, Botafogo, Rio de Ja-
neiro. Edital: disponível a partir de 29/12/2016, às 14h em nosso site
www.cremerj.org.br ou de 11h às 16h em nossa sede, mediante pa-
gamento. Entrega dos envelopes Proposta e Habilitação: dia
11/01/2017 às 10h30min.

PABLO VAZQUEZ QUEIMADELOS
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2016 - UASG 389206

Processo: 1733/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - O presente Pregão
tem como objeto a implantação do Registro de Preços, e sua posterior
implementação para aquisição de materiais de consumo e equipa-
mentos de informática, durante o período de 12 meses, a partir da
data de assinatura da Ata de Registro de Preços (anexos), conforme
especificações e estimativas de consumo, condições e exigências para
fornecimentos , em conformidade com as especificações,disposto no
presente edital Total de Itens Licitados: 00022. Edital: 29/12/2016 de
08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h59. Endereço: Avenida Buenos
Aires, 2530 Embratel Embratel - PORTO VELHO - RO ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/389206-05-1-2016. Entre-
ga das Propostas: a partir de 29/12/2016 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/01/2017 às 08h30 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

DANIELE NASCIMENTO DA SILVA
Pregoeira

Dias: 29/12/2016 , 30/12/2016 e 02/01/2017
(SIDEC - 28/12/2016) 389206-02016-2016NE003006

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
DA 10ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato CFN Nº 009/2011. Partes: CRN10
e IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Prestação continuada
de serviços de suporte técnico e manutenção do sistema para Controle
Contábil e Orçamentário - SISCONT.Net, do sistema para Controle
dos Bens Patrimoniais - SISPAT e do sistema para Controle do Al-
moxarifado e Materiais de Consumo - SIALM. Valor: R$ 2.306,92
mensais. Prazo: de 01/01/2017 a 31/12/2017. Dotação Orçamentária:
rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.005. Fundamentação legal: Artigo 57, in-
ciso II da Lei nº 8.666/93.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE JALES - APAE

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório - 001/2016 - Reabertura
Modalidade Tomada de Preço - Nº001/2016
Edital 01/2016 - Reabertura
CONTRATANTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Jales; CONTRATO: Minuta de Contrato - Tomada de Preço
nº001/2016; CONTRATADA: ESTÂNCIAS METRÓPOLIS TURIS-
MO E VIAÇÃO LTDA; VALOR: R$165.000,00 - (cento e sessenta e
cinco mil reais). ASSINATURA: 26/12/2016; OBJETO: "Aquisição
de 01(um) ônibus urbano usado para transporte dos alunos da As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jales, recursos oriun-
dos do Fundeb-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação Convênio
firmado entre a Prefeitura Municipal de Jales/APAE de Jales, MO-
DALIDADE: Tomada de Preço nº001/2016.

ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS

EDITAIS DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 40/2016

A Associação das Pioneiras Sociais (APS), pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de
utilidade pública, autorizada pela Lei nº 8.246, de 22 de outubro de
1991, e criada pelo Decreto nº 371, de 20 de dezembro de 1991, torna
público realização de processo de seleção pública para o cargo de
Desenhista Projetista - Instalações Elétricas e Hidráulicas.

CONDIÇÕES GERAIS:
1.Os pré-requisitos necessários ao cargo são:
- Ensino médio completo, comprovado por meio de cer-

tificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação (MEC);

- Curso técnico em Edificações, Eletrotécnica, Construção
Civil ou Desenho de Construção Civil, comprovado por meio de
certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
MEC;

- Conhecimento em software CAD;
- Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(CREA), como Técnico;
- 6 (seis) meses de experiência profissional na área de de-

senho de instalações elétricas e hidráulicas, em software CAD, com-
provada em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou em
declaração original, contendo número de inscrição no Cadastro Na-
cional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade declarante. No caso de
Regime Estatutário, declaração original que comprove vínculo em-
pregatício e as atividades desenvolvidas.

2. Este processo destina-se ao preenchimento de 1 (uma)
vaga para a unidade de Brasília.

3. As inscrições serão efetuadas via internet, no período de
16 a 25 de janeiro de 2017, conforme estabelecido no edital, por meio
do endereço eletrônico: www.sarah.br/rh. A taxa de inscrição cor-
responde ao valor de R$ 70,00 (setenta reais).

4. O processo de seleção pública, de acordo com o artigo 3º,
inciso VIII, da Lei nº 8.246/91, constará de etapas eliminatória, clas-
sificatória e treinamento.

5. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório,
será realizada em 12 de março de 2017, conforme estabelecido no
edital.

6. A prova discursiva, de caráter classificatório, será rea-
lizada em 12 de março de 2017, na mesma cidade, local e horário da
prova objetiva.

7. O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço
eletrônico www.sarah.br/rh, a partir do dia 20 de fevereiro de 2017,
para verificar o seu local e horário de realização das provas, por meio
de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados so-
licitados.

8. A etapa treinamento é constituída por atividades de apren-
dizagem, caracterizadas pela participação ativa do candidato em si-
tuações reais de trabalho no contexto da APS. Serão convocados para
o treinamento os candidatos aprovados e classificados, obedecendo-se
rigorosamente à ordem de classificação, até o limite das vagas fixadas
no edital.

9. Durante o treinamento, cuja duração será de até 4 (quatro)
meses, o candidato fará jus, mensalmente, a bolsa de treinamento, no
valor bruto de 3.056,56 (três mil cinquenta e seis reais e cinquenta e
seis centavos).

10. Ao término do treinamento, o candidato considerado apto
neste processo de seleção pública assinará contrato de trabalho, sob
regime da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), com salário
bruto de R$ 5.083,55 (cinco mil e oitenta e três reais e cinquenta e
cinco centavos) e carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais, com dedicação exclusiva, não sendo permitida outra fonte
de rendimentos, sob pena de demissão por justa causa (artigo 3º,
incisos X e XI, da Lei nº 8.246/91).

11. O prazo de validade deste processo será de 1 (um) ano,
contado a partir da data de divulgação do resultado final da aprovação
neste processo, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual
período, a critério da APS.

12. O edital, constando atribuições do cargo, informações
para candidatos com deficiência, datas e demais dados, encontra-se
disponível no endereço eletrônico: www.sarah.br/rh.

Ineditoriais
.

13. O candidato, ao inscrever-se neste processo de seleção
pública, assume conhecer e aceitar as condições estabelecidas no
edital do referido processo.

PROCESSOS DE SELEÇÃO PÚBLICA No s- 41 A 45/2016

A Associação das Pioneiras Sociais (APS), pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de
utilidade pública, autorizada pela Lei nº 8.246, de 22 de outubro de
1991, e criada pelo Decreto nº 371, de 20 de dezembro de 1991, torna
público realização de processos de seleção pública para o cargo de
Oficial de Manutenção - Marcenaria.

CONDIÇÕES GERAIS:
1. Os pré-requisitos necessários ao cargo são:
- Ensino médio completo, comprovado por meio de cer-

tificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação (MEC);

- Desejável curso profissionalizante na área de marcenaria,
comprovado por meio de certificado ou declaração original;

- 6 (seis) meses de experiência profissional como Marceneiro
ou em cargo compatível à função, comprovada em Carteira de Tra-
balho e Previdência Social (CTPS) ou em declaração original, con-
tendo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) da entidade declarante. No caso de Regime Estatutário, de-
claração original que comprove vínculo empregatício e as atividades
desenvolvidas.

2. Estes processos destinam-se ao preenchimento de vagas
para as unidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e
Salvador, conforme tabela a seguir:

N. do Processo de Seleção Unidades SARAH Número de vagas
41/2016 Belém 1 (uma)
42/2016 Belo Horizonte 2 (duas)
43/2016 Brasília 2 (duas)
44/2016 Fortaleza 2 (duas)
45/2016 Salvador 1 (uma)

3. As inscrições serão efetuadas via internet, no período de 16 a 25 de
janeiro de 2017, conforme estabelecido nos editais, por meio do
endereço eletrônico: www.sarah.br/rh. A taxa de inscrição corres-
ponde ao valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).
4. Os processos de seleção pública, de acordo com o artigo 3º, inciso
VIII, da Lei nº 8.246/91, constarão de etapas eliminatória, classi-
ficatória e treinamento.
5. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será
realizada em 12 de março de 2017, conforme estabelecido nos edi-
tais.
6. O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço ele-
trônico www.sarah.br/rh, a partir do dia 20 de fevereiro de 2017, para
verificar o seu local e horário de realização da prova objetiva, por
meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados
solicitados.
7. A prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, será rea-
lizada no período de 24 de abril a 12 de maio de 2017.
8. O local e o horário da prova prática serão divulgados em 20 de
abril de 2017, no endereço www.sarah.br/rh.
9. A etapa treinamento é constituída por atividades de aprendizagem,
caracterizadas pela participação ativa do candidato em situações reais
de trabalho no contexto da APS. Serão convocados para o treina-
mento os candidatos aprovados e classificados, obedecendo-se ri-
gorosamente à ordem de classificação, até o limite das vagas fixadas
nos editais.
10. Durante o treinamento, cuja duração será de até 3 (três) meses, o
candidato fará jus, mensalmente, a bolsa de treinamento, no valor
bruto de R$ 2.214,03 (dois mil duzentos e quatorze reais e três
centavos).
11. Ao término do treinamento, o candidato considerado apto nestes
processos de seleção pública assinará contrato de trabalho, sob regime
da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), com salário bruto de R$
3.682,25 (três mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco
centavos) e carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais,
com dedicação exclusiva, não sendo permitida outra fonte de ren-
dimentos, sob pena de demissão por justa causa (artigo 3º, incisos X
e XI, da Lei nº 8.246/91).
12. O prazo de validade destes processos será de 1 (um) ano, contado
a partir da data de divulgação do resultado final da aprovação nestes
processos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período,
a critério da APS.
13. Os editais, constando atribuições do cargo, informações para
candidatos com deficiência, datas e demais dados, encontram-se dis-
poníveis no endereço eletrônico: www.sarah.br/rh.
14. O candidato, ao inscrever-se nestes processos de seleção pública,
assume conhecer e aceitar as condições estabelecidas nos editais dos
referidos processos.

PROCESSOS DE SELEÇÃO PÚBLICA No s- 46 A 50/2016

A Associação das Pioneiras Sociais (APS), pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de
utilidade pública, autorizada pela Lei nº 8.246, de 22 de outubro de
1991, e criada pelo Decreto nº 371, de 20 de dezembro de 1991, torna
público realização de processos de seleção pública para o cargo de
Oficial de Manutenção - Serralheria.

CONDIÇÕES GERAIS:
1. Os pré-requisitos necessários ao cargo são:
- Ensino médio completo, comprovado por meio de cer-

tificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação (MEC);
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- Desejável curso profissionalizante na área de serralheria,
comprovado por meio de certificado ou declaração original;

- 6 (seis) meses de experiência profissional como Serralheiro
ou em cargo compatível à função, comprovada em Carteira de Tra-
balho e Previdência Social (CTPS) ou em declaração original, con-
tendo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) da entidade declarante. No caso de Regime Estatutário, de-
claração original que comprove vínculo empregatício e as atividades
desenvolvidas.

2. Estes processos destinam-se ao preenchimento de vagas
para as unidades de Brasília, Fortaleza, Macapá, Salvador e São Luís,
conforme tabela a seguir:

N. do Processo de Seleção Unidades SARAH Número de vagas
46/2016 Brasília 2 (duas)
47/2016 Fortaleza 1 (uma)
48/2016 Macapá 1 (uma)
49/2016 Salvador 2 (duas)
50/2016 São Luís 1 (uma)

3. As inscrições serão efetuadas via internet, no período de 16 a 25 de
janeiro de 2017, conforme estabelecido nos editais, por meio do
endereço eletrônico: www.sarah.br/rh. A taxa de inscrição corres-
ponde ao valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).
4. Os processos de seleção pública, de acordo com o artigo 3º, inciso
VIII, da Lei nº 8.246/91, constarão de etapas eliminatória, classi-
ficatória e treinamento.
5. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será
realizada em 12 de março de 2017, conforme estabelecido nos edi-
tais.
6. O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço ele-
trônico www.sarah.br/rh, a partir do dia 20 de fevereiro de 2017, para
verificar o seu local e horário de realização da prova objetiva, por
meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados
solicitados.
7. A prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, será rea-
lizada no período de 24 de abril a 12 de maio de 2017.
8. O local e o horário da prova prática serão divulgados em 20 de
abril de 2017, no endereço www.sarah.br/rh.
9. A etapa treinamento é constituída por atividades de aprendizagem,
caracterizadas pela participação ativa do candidato em situações reais
de trabalho no contexto da APS. Serão convocados para o treina-
mento os candidatos aprovados e classificados, obedecendo-se ri-
gorosamente à ordem de classificação, até o limite das vagas fixadas
nos editais.
10. Durante o treinamento, cuja duração será de até 3 (três) meses, o
candidato fará jus, mensalmente, a bolsa de treinamento, no valor
bruto de R$ 2.214,03 (dois mil duzentos e quatorze reais e três
centavos).
11. Ao término do treinamento, o candidato considerado apto nestes
processos de seleção pública assinará contrato de trabalho, sob regime
da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), com salário bruto de R$
3.682,25 (três mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco
centavos) e carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais,
com dedicação exclusiva, não sendo permitida outra fonte de ren-
dimentos, sob pena de demissão por justa causa (artigo 3º, incisos X
e XI, da Lei nº 8.246/91).
12. O prazo de validade destes processos será de 1 (um) ano, contado
a partir da data de divulgação do resultado final da aprovação nestes
processos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período,
a critério da APS.
13. Os editais, constando atribuições do cargo, informações para
candidatos com deficiência, datas e demais dados, encontram-se dis-
poníveis no endereço eletrônico: www.sarah.br/rh.
14. O candidato, ao inscrever-se nestes processos de seleção pública,
assume conhecer e aceitar as condições estabelecidas nos editais dos
referidos processos.

PROCESSOS DE SELEÇÃO PÚBLICA No s- 51 A 55/2016

A Associação das Pioneiras Sociais (APS), pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de
utilidade pública, autorizada pela Lei nº 8.246, de 22 de outubro de
1991, e criada pelo Decreto nº 371, de 20 de dezembro de 1991, torna
público realização de processos de seleção pública para o cargo de
Operador de Manutenção - Ferramentaria.

CONDIÇÕES GERAIS:
1. Os pré-requisitos necessários ao cargo são:
- Ensino médio completo, comprovado por meio de cer-

tificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação (MEC);

- Desejável curso profissionalizante na área de ferramentaria,
comprovado por meio de certificado ou declaração original;

- 6 (seis) meses de experiência profissional no controle,
guarda e conservação de ferramentas e equipamentos, comprovada
em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou em de-
claração original, contendo número de inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade declarante. No caso de Regime
Estatutário, declaração original que comprove vínculo empregatício e
as atividades desenvolvidas.

2. Estes processos destinam-se ao preenchimento de vagas
para as unidades de Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e
São Luís, conforme tabela a seguir:

N. do Processo de Seleção Unidades SARAH Número de vagas

51/2016 Brasília 1 (uma)

52/2016 Fortaleza 1 (uma)

53/2016 Rio de Janeiro 1 (uma)

54/2016 Salvador 1 (uma)

55/2016 São Luís 1 (uma)

3. As inscrições serão efetuadas via internet, no período de 16 a 25 de
janeiro de 2017, conforme estabelecido nos editais, por meio do
endereço eletrônico: www.sarah.br/rh. A taxa de inscrição corres-
ponde ao valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais).
4. Os processos de seleção pública, de acordo com o artigo 3º, inciso
VIII, da Lei nº 8.246/91, constarão de etapas eliminatória, classi-
ficatória e treinamento.
5. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será
realizada em 12 de março de 2017, conforme estabelecido nos edi-
tais.
6. A prova discursiva, de caráter classificatório, será realizada em 12
de março de 2017, na mesma cidade, local e horário da prova ob-
jetiva.
7. O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço ele-
trônico www.sarah.br/rh, a partir do dia 20 de fevereiro de 2017, para
verificar o seu local e horário de realização das provas, por meio de
consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solici-
tados.
8. A etapa treinamento é constituída por atividades de aprendizagem,
caracterizadas pela participação ativa do candidato em situações reais
de trabalho no contexto da APS. Serão convocados para o treina-
mento os candidatos aprovados e classificados, obedecendo-se ri-
gorosamente à ordem de classificação, até o limite das vagas fixadas
nos editais.
9. Durante o treinamento, cuja duração será de até 3 (três) meses, o
candidato fará jus, mensalmente, a bolsa de treinamento, no valor
bruto de R$ 1.905,15 (mil novecentos e cinco reais e quinze cen-
tavos).
10. Ao término do treinamento, o candidato considerado apto nestes
processos de seleção pública assinará contrato de trabalho, sob regime
da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), com salário bruto de R$
3.168,48 (três mil cento e sessenta e oito reais e quarenta e oito
centavos) e carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais,
com dedicação exclusiva, não sendo permitida outra fonte de ren-
dimentos, sob pena de demissão por justa causa (artigo 3º, incisos X
e XI, da Lei nº 8.246/91).
11. O prazo de validade destes processos será de 1 (um) ano, contado
a partir da data de divulgação do resultado final da aprovação nestes
processos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período,
a critério da APS.
12. Os editais, constando atribuições do cargo, informações para
candidatos com deficiência, datas e demais dados, encontram-se dis-
poníveis no endereço eletrônico: www.sarah.br/rh.
13. O candidato, ao inscrever-se nestes processos de seleção pública,
assume conhecer e aceitar as condições estabelecidas nos editais dos
referidos processos.

PROCESSOS DE SELEÇÃO PÚBLICA No s- 56 A 61/2016

A Associação das Pioneiras Sociais (APS), pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de
utilidade pública, autorizada pela Lei nº 8.246, de 22 de outubro de
1991, e criada pelo Decreto nº 371, de 20 de dezembro de 1991, torna
público realização de processos de seleção pública para o cargo de
Técnico em Manutenção - Edificação.

CONDIÇÕES GERAIS:
1. Os pré-requisitos necessários ao cargo são:
- Ensino médio completo, comprovado por meio de cer-

tificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação (MEC);

- Curso técnico em Edificações ou em Construção Civil,
comprovado por meio de certificado expedido por instituição de en-
sino reconhecida pelo MEC;

- Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), como Técnico;

- 6 (seis) meses de experiência profissional como Técnico
em Edificações ou em cargo compatível à função, comprovada em
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou em declaração
original, contendo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pes-
soa Jurídica (CNPJ) da entidade declarante. No caso de Regime
Estatutário, declaração original que comprove vínculo empregatício e
as atividades desenvolvidas.

2. Estes processos destinam-se ao preenchimento de vagas
para as unidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Ma-
capá e Salvador, conforme tabela a seguir:

N. do Processo de Seleção Unidades SARAH Número de vagas
56/2016 Belém 1 (uma)
57/2016 Belo Horizonte 1 (uma)
58/2016 Brasília 1 (uma)
59/2016 Fortaleza 1 (uma)
60/2016 Macapá 1 (uma)
61/2016 Salvador 1 (uma)

3. As inscrições serão efetuadas via internet, no período de 16 a 25 de
janeiro de 2017, conforme estabelecido nos editais, por meio do
endereço eletrônico: www.sarah.br/rh. A taxa de inscrição corres-
ponde ao valor de R$ 70,00 (setenta reais).
4. Os processos de seleção pública, de acordo com o artigo 3º, inciso
VIII, da Lei nº 8.246/91, constarão de etapas eliminatória, classi-
ficatória e treinamento.
5. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será
realizada em 12 de março de 2017, conforme estabelecido nos edi-
tais.
6. A prova discursiva, de caráter classificatório, será realizada em 12
de março de 2017, na mesma cidade, local e horário da prova ob-
jetiva.
7. O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço ele-
trônico www.sarah.br/rh, a partir do dia 20 de fevereiro de 2017, para
verificar o seu local e horário de realização das provas, por meio de
consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solici-
tados.
8. A etapa treinamento é constituída por atividades de aprendizagem,
caracterizadas pela participação ativa do candidato em situações reais
de trabalho no contexto da APS. Serão convocados para o treina-
mento os candidatos aprovados e classificados, obedecendo-se ri-
gorosamente à ordem de classificação, até o limite das vagas fixadas
nos editais.
9. Durante o treinamento, cuja duração será de até 4 (quatro) meses,
o candidato fará jus, mensalmente, a bolsa de treinamento, no valor
bruto de 3.056,56 (três mil cinquenta e seis reais e cinquenta e seis
centavos).
10. Ao término do treinamento, o candidato considerado apto nestes
processos de seleção pública assinará contrato de trabalho, sob regime
da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), com salário bruto de R$
5.083,55 (cinco mil e oitenta e três reais e cinquenta e cinco cen-
tavos) e carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, com
dedicação exclusiva, não sendo permitida outra fonte de rendimentos,
sob pena de demissão por justa causa (artigo 3º, incisos X e XI, da
Lei nº 8.246/91).
11. O prazo de validade destes processos será de 1 (um) ano, contado
a partir da data de divulgação do resultado final da aprovação nestes
processos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período,
a critério da APS.
12. Os editais, constando atribuições do cargo, informações para
candidatos com deficiência, datas e demais dados, encontram-se dis-
poníveis no endereço eletrônico: www.sarah.br/rh.
13. O candidato, ao inscrever-se nestes processos de seleção pública,
assume conhecer e aceitar as condições estabelecidas nos editais dos
referidos processos.

PROCESSOS DE SELEÇÃO PÚBLICA No s- 62 A 65/2016

A Associação das Pioneiras Sociais (APS), pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de
utilidade pública, autorizada pela Lei nº 8.246, de 22 de outubro de
1991, e criada pelo Decreto nº 371, de 20 de dezembro de 1991, torna
público realização de processos de seleção pública para o cargo de
Técnico em Manutenção - Eletrônica.

CONDIÇÕES GERAIS:
1. Os pré-requisitos necessários ao cargo são:
- Ensino médio completo, comprovado por meio de cer-

tificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação (MEC);

- Curso técnico em Eletrônica ou em Manutenção de Equi-
pamentos Hospitalares, comprovado por meio de certificado expedido
por instituição de ensino reconhecida pelo MEC;

- Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), como Técnico;

- 6 (seis) meses de experiência profissional como Técnico
em Eletrônica ou em cargo compatível à função, comprovada em
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou em declaração
original, contendo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pes-
soa Jurídica (CNPJ) da entidade declarante. No caso de Regime
Estatutário, declaração original que comprove vínculo empregatício e
as atividades desenvolvidas.

2. Estes processos destinam-se ao preenchimento de vagas
para as unidades de Belo Horizonte, Brasília, Salvador e São Luís,
conforme tabela a seguir:

N. do Processo de Seleção Unidades SARAH Número de vagas
62/2016 Belo Horizonte 1 (uma)
63/2016 Brasília 2 (duas)
64/2016 Salvador 1 (uma)
65/2016 São Luís 1 (uma)

3. As inscrições serão efetuadas via internet, no período de 16 a 25 de
janeiro de 2017, conforme estabelecido nos editais, por meio do
endereço eletrônico: www.sarah.br/rh. A taxa de inscrição corres-
ponde ao valor de R$ 70,00 (setenta reais).
4. Os processos de seleção pública, de acordo com o artigo 3º, inciso
VIII, da Lei nº 8.246/91, constarão de etapas eliminatória, classi-
ficatória e treinamento.
5. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será
realizada em 12 de março de 2017, conforme estabelecido nos edi-
tais.
6. A prova discursiva, de caráter classificatório, será realizada em 12
de março de 2017, na mesma cidade, local e horário da prova ob-
jetiva.
7. O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço ele-
trônico www.sarah.br/rh, a partir do dia 20 de fevereiro de 2017, para
verificar o seu local e horário de realização das provas, por meio de
consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solici-
tados.
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8. A etapa treinamento é constituída por atividades de aprendizagem,
caracterizadas pela participação ativa do candidato em situações reais
de trabalho no contexto da APS. Serão convocados para o treina-
mento os candidatos aprovados e classificados, obedecendo-se ri-
gorosamente à ordem de classificação, até o limite das vagas fixadas
nos editais.
9. Durante o treinamento, cuja duração será de até 4 (quatro) meses,
o candidato fará jus, mensalmente, a bolsa de treinamento, no valor
bruto de 3.056,56 (três mil cinquenta e seis reais e cinquenta e seis
centavos).
10. Ao término do treinamento, o candidato considerado apto nestes
processos de seleção pública assinará contrato de trabalho, sob regime
da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), com salário bruto de R$
5.083,55 (cinco mil e oitenta e três reais e cinquenta e cinco cen-
tavos) e carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, com
dedicação exclusiva, não sendo permitida outra fonte de rendimentos,
sob pena de demissão por justa causa (artigo 3º, incisos X e XI, da
Lei nº 8.246/91).
11. O prazo de validade destes processos será de 1 (um) ano, contado
a partir da data de divulgação do resultado final da aprovação nestes
processos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período,
a critério da APS.
12. Os editais, constando atribuições do cargo, informações para
candidatos com deficiência, datas e demais dados, encontram-se dis-
poníveis no endereço eletrônico: www.sarah.br/rh.
13. O candidato, ao inscrever-se nestes processos de seleção pública,
assume conhecer e aceitar as condições estabelecidas nos editais dos
referidos processos.

FLÁVIO MÁRCIO BERÇOTT
Diretor Tesoureiro

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO
EXTREMO SUL

EXTRATO DE CONTRATO

O PRESIDENTE DO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVI-
MENTO DO EXTREMO-SUL (BRDE)
Chamada Pública; Contratada; Projeto; Nº do Contrato; Valor; Data
do Contrato - ARRANJOS REGIONAIS/FSA 01/2014; Casulo.CC
Ltda; Só Mais um Dia; DG-00.936; R$ 33.330,00; 23/09/2016 /
PRODAV 04/2014; ZUMBAYLLU MESMO ASSIM A GENTE FAZ
PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA; GESTAR, PARIR,
CRIAR; DG-00.984; R$ 40.000,00; 03/11/2016 / PRODECINE
02/2013; SM Distribuidora de Filmes Ltda; M8; DG-01.058; R$
2.000.000,00; 08/11/2016 / PRODAV 04/2014; Mono Entretenimento
LTDA - ME; FAMÍLIA ZOO; DG-01.059; R$ 120.000,00;
08/11/2016 / PRODAV 08/2015; FORMIGA DE FOGO FILMES
EIRELI - ME; Pasito Palante; DG-01.076; R$ 389.939,00;
17/11/2016 / PRODAV 10/2015; MANDRA FILMES PRODUÇÕES
AUDIOVISUAIS LTDA; ADA E RÓI; DG-01.097; R$ 773.500,00;
17/11/2016 / PRODAV 11/2015; GIROS PROJETOS AUDIOVI-
SUAIS S.A.; Baile de Máscaras; DG-01.107; R$ 3.717.855,00;
17/11/2016 / PRODAV 11/2015; DROMEDARIO CINEMA E VI-
DEO LTDA - EPP; ÁRVORE DOS ARAÚJOS; DG-01.108; R$
1.690.000,00; 17/11/2016 / PRODAV 12/2015; O QUADRO PRO-
DUCOES LTDA.; Euller Miller Entre Dois Mundos; DG-01.115; R$
208.000,00; 21/11/2016 / PRODAV 10/2015; ARTES BRASIL PRO-
DUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA; O PANTANAL E OUTROS BI-
CHOS; DG-01.125; R$ 1.673.100,00; 21/11/2016 / ARRANJOS RE-
GIONAIS/FSA 01/2014; Relampeio Produções Culturais LTDA-EPP;
Gênero Plural; DG-01.141; R$ 85.600,00; 24/11/2016 / PRODAV
11/2015; PRIMO FILMES LTDA.; A TERRA E A VIDA; DG-
01.143; R$ 205.920,00; 24/11/2016 / PRODAV 12/2015; KINOPUS
AUDIOVISUAL LTDA. ME; FAMÍLIA É FAMÍLIA!; DG-01.144;
R$ 1.690.000,00; 24/11/2016 / PRODAV 12/2015; TRANSE FIL-
MES - CARLOS ANDRE COSTANTIN - PJ; PAMPA HYPER-
TROPICAL; DG-01.146; R$ 207.900,00; 24/11/2016 / SAV-LONGA
03/2014; Trincheira Filmes Ltda; Paterno; DG-01.150; R$
952.295,00; 28/11/2016 / PRODAV 01/2013; AIUÊ PRODUTORA E
EDITORA LTDA. ME; Coreógrafos: o desenho da dança no Brasil;
DG-01.167; R$ 97.045,00; 06/12/2016 / PRODAV 01/2013; PRIMO
FILMES LTDA.; Feras; DG-01.168; R$ 2.600.000,00; 06/12/2016 /
PRODAV 02/2013; ALEXA FILMES LTDA ME; CENÁRIOS FU-
TUROS ; DG-01.180; R$ 645.000,00; 09/12/2016 / PRODAV
02/2013; SANTA PRODUÇÃO DE FILMES LTDA; LIBERTO ;
DG-01.182; R$ 600.000,00; 09/12/2016 / PRODECINE 05/2014; 88
Produções Artísticas e Audiovisuais Ltda-ME; ESPERA; DG-01.187;
R$ 748.561,00; 07/12/2016 / PRODAV 04/2014; Abaquar Produção
Cultural Ltda; Nanquim Descartável; DG-01.190; R$ 120.000,00;
21/12/2016 / PRODECINE 02/2013; Vitrine Filmes Ltda; SUEÑO
FLORIANÓPOLIS; DG-01.191; R$ 500.000,00; 07/12/2016 / PRO-
DAV 02/2013; LIGHTHOUSE PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFI-
CAS LTDA; GUERREIROS DA SELVA; DG-01.194; R$
296.850,00; 22/12/2016 / PRODAV 06/2014; Moonshot Creative Lab
Produções Artísticas Ltda; QUERIDA MAMAE; DG-01.202; R$
1.424.224,17; 08/12/2016 / PRODAV 04/2013; PROMIDIA PRO-
DUÇÕES LTDA; HPV; DG-01.212; R$ 40.000,00; 12/12/2016 /
PRODAV 06/2015; CINEMAR - W.FAISSAL PRODUÇÕES AR-
TÍSTICAS E COMUNICAÇÕES LTDA; 1973; DG-01.214; R$
785.050,00; 14/12/2016 / PRODAV 06/2015/; KINOSCOPIO CINE-
MATOGRAFICA E COMERCIO LTDA; RUMO, UMA HISTÓRIA
SINGULAR; DG-01.224; R$ 260.000,00; 16/12/2016 / PRODECINE
04/2013/; PANDA FILMES LTDA; MEU MUNDIAL; DG-01.230;
R$ 239.667,00; 16/12/2016.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO: Contratada; Projeto; Objeto do Aditivo; Nº; Origem;
Data do Aditivo ao Contrato: Cultura Off Produtora de Conteúdos e
Narrativas Transmídia Eireli; CHIFRUDO SOMOS NÓS; Alteração
do prazo de conclusão da obra; Aditivo n° 01 ao contrato DG-00.267;
05/12/2016 / Iluminura Cinema e Multimidia Ltda; O BARCO; Al-
teração do relatório de alíquotas; Aditivo nº 01 ao contrato DG-
00.831; 05/12/2016 / Reserva Nacional Distribuidora de Filmes Ltda;
COMO NOSSOS PAIS; Alteração na Cláusula Décima Terceira; Adi-
tivo n° 01 ao contrato DG-434; 14/12/2016 / Elo Audiovisual Ser-
viços Ltda; RIO SANTOS; Alteração na Cláusula Décima Terceira;
Aditivo n° 01 ao contrato DG-00.435; 02/12/2016.

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA. OBJETO:
Contratação de empresa especializada na locação de Desktops, in-
cluindo a instalação, o suporte de serviços, a assistência técnica e
manutenção, a substituição de peças e a garantia dos equipamentos,
para todas as unidades da BBTUR. ALTERAÇÃO: Acréscimo de 18
Desktops, o que corresponde o percentual de 8,18% (oito vírgula
dezoito porcento). ASSINATURA: 20 de setembro de 2016. FUN-
DAMENTO LEGAL: Inciso I, alínea b c/c § 1º do art.65 lei 8.666/93.
Aditivo nº 1. PROCESSO LICITATÓRIO: nº 001/2016.

CONTRATO Nº 001/2016
CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA. OBJETO:
Contratação de empresa especializada na locação de Desktops, in-
cluindo a instalação, o suporte de serviços, a assistência técnica e
manutenção, a substituição de peças e a garantia dos equipamentos,
para todas as unidades da BBTUR. ALTERAÇÃO: Acréscimo de 06
Desktops, o que corresponde o percentual de 2,72% (dois vírgula
setenta e dois porcento). ASSINATURA: 03 de outubro de 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso I, alínea b c/c § 1º do art.65 lei
8.666/93. Aditivo nº 2. PROCESSO LICITATÓRIO: nº 001/2016.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA

EDITAL Nº 16, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016
PROCESSO SELETIVO JANEIRO/2017 - UNIFOA

A Reitora do Centro Universitário de Volta Redonda - Uni-
FOA, torna público que estarão abertas, no período de 27/12/16 a
19/01/17, as inscrições ao Processo Seletivo, com ingresso no pri-
meiro semestre de 2017 para os Cursos de Graduação e Curso Su-
perior de Tecnologia, exceto Medicina, a ser realizado no dia
22/01/17 (domingo) pelo seu Núcleo de Seleção Acadêmica - NSA,
com base nas disposições regimentais da FOA/UniFOA, na Lei
9.394/96, no Decreto nº 2.306/97, Portaria 2864/05 do Ministério da
Educação, e toda a legislação pertinente em vigor. Legendas: CON-
SUN: Conselho Universitário; CONSEPE: Conselho de Ensino, Pes-
quisa e Extensão; O número refere-se a vagas; N = Noturno.

1 - Campus Universitário Olezio Galotti, em Três Poços -
Volta Redonda RJ - Ciências Biológicas - Bacharelado, com ênfase
em Biotecnologia 02/N, 04 anos, Portarias nº 273/11 e nº 1.091/15
MEC e Resolução nº 056/16 CONSEPE; Ciências Biológicas - Li-
cenciatura 25/N, 04 anos, Resolução Conjunta nº 032/12 CON-
SUN/CONSEPE e Resolução 057/16 CONSEPE; Design - Bacha-
relado 05/N, 08 semestres, Portarias nº 371/11 e nº 702/13 MEC e
Resolução Conjunta nº 037/13 CONSUN/CONSEPE Educação Física
- Licenciatura 25/N, 04 anos, Decreto nº 74.186/74 e Portaria nº
1.091/15 MEC e Resolução nº 058/16 CONSEPE; Engenharia Am-
biental - Bacharelado 25/N, 10 semestres, Portarias nº 32/06 e nº
1.091/15 MEC e Resolução nº 032/15 CONSEPE; Engenharia Civil -
Bacharelado 20/N, 10 semestres, Decreto nº 75.991/75 MEC e Por-

taria 278/16 MEC e Resolução Conjunta nº 040/12 CONSUN/CON-
SEPE; Engenharia de Produção - Bacharelado 20/N, 10 semestres,
Portarias nº 215/12 e nº 284/16 MEC e Resolução nº 033/15 CON-
SEPE; Engenharia Elétrica - Bacharelado 25/N, 10 semestres, Por-
tarias nº 279/11 e nº 1.091/15 MEC e Resolução nº 034/15 CON-
SEPE; Engenharia Mecânica - Bacharelado 05/N, 10 semestres, Por-
tarias nº 32/06 e nº 1.091/15 MEC e Resolução Conjunta nº 041/12
CONSUN/CONSEPE; Sistemas de Informação - Bacharelado 08/N,
04 anos, Portarias nº 52/06 e nº 1.091/15 MEC e Resolução nº 035/15
CONSEPE.

2 - Campus Universitário João Pessoa Fagundes no Bairro
Tangerinal - Volta Redonda - RJ - Administração - Bacharelado 06/N,
08 semestres, Portarias nº 1.364/10 e nº 702/13 MEC e Resolução
Conjunta nº 036/13 CONSUN/CONSEPE; Ciências Contábeis - Ba-
charelado 25/N, 04 anos, Decreto nº 83.273/79 e Portaria nº 702/13
MEC e Resolução Conjunta nº 038/11 CONSUN/CONSEPE; Curso
Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos - Tecnólogo
25/N, 04 semestres, Portarias nº 488/11 e nº 702/13 MEC e Resolução
nº 044/15 CONSEPE.

3 - Campus Aterrado no Bairro Aterrado - Volta Redonda -
RJ - Jornalismo - Bacharelado 07/N, 04 anos, Portaria nº 188/12

MEC e Resolução Conjunta nº 057/13 CONSUN/CONSEPE; Pu-
blicidade e Propaganda - Bacharelado 02/N, 04 anos, Portarias nº
187/12 e nº 702/13 MEC e Resolução nº 040/15 CONSEPE; Serviço
Social - Bacharelado 20/N, 04 anos, Portarias nº 3.142/05 e nº 819/14
MEC e Resolução nº 058/16 CONSEPE.

4 - O Ingresso nos cursos se dará das seguintes formas: 1 -
Classificação nas Provas do Processo Seletivo, Edital 16/16. 2 - Na

eventualidade das vagas ofertadas não serem preenchidas pelas for-
mas especificada no item 1, as vagas remanescentes poderão ser
preenchidas conforme os seguintes itens: 2.1 - Aproveitamento de

classificação em Concursos Vestibulares do UniFOA de até 2 (dois)
anos antes da data do Edital; 2.2 - Aproveitamento de candidatos
portadores de diploma de Curso Superior; 2.3 - Transferências in-
ternas e/ou externas para o 1º (primeiro) período dos cursos ofertados
no Edital; 2.4 - Análise Curricular ou o Reingresso; 2.5 - As trans-
ferências internas e/ou externas consignadas no item 2.3 acima e a
análise curricular ou o reingresso estipulados no item 2.4 acima, serão
disponibilizadas através de Editais específicos.

5 - Provas: 22/01/17 (domingo) das 9h às 13h.
As provas serão realizadas no Centro Universitário de Volta

Redonda - UniFOA, Campus Universitário Olezio Galotti, Avenida
Paulo Erlei Alves Abrantes, 1.325 - Três Poços - Volta Redonda -
RJ.

Validade: As vagas ofertadas no Processo Seletivo são para
preenchimento das turmas do 1º (primeiro) período, do 1º (primeiro)
semestre letivo de 2017, podendo ser alterados os seus quantitativos
de vagas disponíveis para os cursos ofertados neste Processo Seletivo
por determinação dos Conselhos CONSUN, CONSEPE e do Mi-
nistério da Educação - MEC, sem reserva de Direito ao candidato,
ficando classificado na forma do Edital e respeitando o novo número
de vagas.

6 - Os critérios de desempate, classificação, eliminação, des-
classificação, divulgação do resultado, matrículas e reclassificações
são os estabelecidos no Edital nº 16/16.

7 - Todas as normas, datas e demais informações estão dis-
poníveis no Edital.

8 - Os casos omissos e situações não previstas no Edital
serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo do UniFOA,
ouvida a Mantenedora.

9 - A publicação na íntegra do Edital encontra-se no sítio
eletrônico do UniFOA - www.unifoa.edu.br/vestibular.

CLAUDIA YAMADA UTAGAWA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016
ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA

O Presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo, no uso
de suas atribuições estatutárias, com fundamento no art. 17 e se-
guintes do Estatuto da CBC, DECIDE: 1 - Ficam convocados os
integrantes do colégio eleitoral da CBC para a Assembleia Geral
Eletiva, a ser realizada no dia 28 de janeiro de 2017, no Hotel
Victoria Villa, situado na Avenida Sete de Setembro, 2448, cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, para o cumprimento da seguinte pauta:
1.1) das 14h00 às 16h00: Credenciamento para Assembleia Geral
Eletiva e inscrição de candidatura ao Conselho Fiscal; 1.2) a partir
das 16h00: Eleição para a constituição dos poderes da Confederação
Brasileira de Ciclismo. 2 - O registro e inscrição das chapas que
concorrerão aos poderes da Confederação Brasileira de Ciclismo po-
derão ser protocolados até 10 (dez) dias da realização da Assembleia
previsto no item 1 acima, na sede da entidade na Av. Maringá, 627 -
Sala 501 - Jd. Vitória - CEP 86060-000 - Londrina-PR. 3 - Res-

salvados os impedimentos legais, o registro de chapas deverá ser
procedido mediante instrumento firmado por pelo menos 02 (dois)
dos filiados da CBC, que estejam em pleno gozo de seus direitos,
acompanhados da carta subscrita pelos integrantes da chapa mani-
festando aceitação da indicação para concorrer aos cargos de Pre-
sidente, 1º e 2º Vice-presidentes. É facultado, no registro da chapa, a
indicação de, no máximo, três suplentes, observado a hierarquia de-
terminada no Estatuto da Confederação Brasileira de Ciclismo. 4 -
Poderão participar das eleições: (i) o representante dos atletas in-
dicado pela Comissão de Atletas (art. 19, I "b" do Estatuto da CBC);
(ii) as entidades de prática desportiva que preencherem os requisitos
previstos no art. 19, I, "c" e seus parágrafos 1º e 3º do Estatuto da
CBC; (iii) e as 26 (vinte e seis) filiadas de cada Estado e a do Distrito
Federal por estarem em dia com suas obrigações estatutárias previstas
no art. 20 do Estatuto da CBC. O peso de voto observará o previsto
no parágrafo 2º do art. 19 do Estatuto da CBC. 5 - Os membros do
colégio eleitoral devidamente habilitado com direito a voto, deverão
antes de adentrar ao recinto, assinar o livro próprio de presença, para
apuração do "QUORUM". 6 - Ao recinto da assembleia somente
terão acesso: a. Os membros da assembleia devidamente habilitados;
b. Os candidatos constantes das chapas regularmente inscritas; c. Os
membros dos poderes da CBC; d. As pessoas designadas pelo Pre-
sidente da CBC, bem como, pelo Presidente da Assembleia, para
exercerem alguma função na assembleia. 7 - Os profissionais cre-
denciados da imprensa, do rádio e da televisão, somente terão acesso
ao recinto da assembleia para o processo eletivo. 8 - O presente edital
será publicado em jornal de grande circulação, por três vezes, e os
editais contendo procedimentos referentes a representatividade de
atletas e entidades de prática encontram-se devidamente regulados e
publicados no site da CBC (www.cbc.esp.br).

JOSÉ LUIZ VASCONCELLOS

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

AVISO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

A CONFENEN - Confederação Nacional dos Estabelecimentos
de Ensino notifica e informa a todos os estabelecimentos particulares de
ensino, de qualquer grau, nível ou natureza de ensino para recolhimento
da Contribuição Sindical Urbana, de obrigação patronal, prevista no art.
578 da CLT, até o dia 31 de janeiro de 2017. Após 31 de janeiro, haverá
acréscimo de multa e juros. O recolhimento deverá ser feito em guia pró-
pria, à Caixa Econômica Federal, em nome do sindicato de estabeleci-
mentos de ensino da base territorial em que estiver a escola. Mais in-
formações no Informativo-CONFENEN ou no "site" www.confenen.org.

Brasília, 28 de dezembro de 2016.
ROBERTO DORNAS

Presidente da Confederação




