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meses, com início em 13/08/2015, na forma prevista no art. 57, inciso
II, da Lei 8.666/93. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei
8.666/93. Vigência: 13/08/2015 a 13/08/2016. Data de Assinatura:
10/07/2015.

(SICON - 24/07/2015) 183038-18801-2015NE800017

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 25/2015

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 15/07/2015 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada em serviço de vigilância armada e
desarmada a ser executado nas dependências do INPI no Rio de
Janeiro, conforme especificações constantes do Edital e seus Ane-
xos.

MARCIO BARBOSA DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 24/07/2015) 183038-18801-2015NE800017

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2015 - UASG 183039

Nº Processo: 4.413/2015.
INEXIGIBILIDADE Nº 80/2015. Contratante: INSTITUTO NACIO-
NAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ
Contratado: 71557805000260. Contratado : VELO-AUTO INSTRU-
MENTOS DE PRECISAODE VEICULOS LTDA - M. Objeto: Cre-
denciamento de empresa para a prestação de serviços técnicos de
ensaios metrológicos em aproximadamente 7.000 (sete mil) crono-
tacografos. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência:
27/07/2015 a 26/07/2016. Valor Total: R$493.640,00. Fonte:
250183023 - 2015NE802960. Data de Assinatura: 23/07/2015.

(SICON - 24/07/2015)

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 86/2015 - UASG 183039

Nº Processo: 3903/2015 . Objeto: Credenciamento de empresa para
prestação de serviços técnicos de ensaios metrológicos em crono-
tacógrafos. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Creden-
ciamento. Declaração de Inexigibilidade em 09/07/2015. CAMILA
HERZOG KOCH. Ordenadora de Despesas. Ratificação em
20/07/2015. JOAO ALZIRO HERZ DA JORNADA. Presidente do
Inmetro. Valor Global: R$ 493.640,00. CNPJ CONTRATADA :
19.376.248/0001-80 CRONO AUTOPECAS LTDA - ME.

(SIDEC - 24/07/2015) 183023-18205-2014NE800056

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 91/2015 - UASG 183039

Nº Processo: 5672/2015 . Objeto: Credenciamento de empresa para
prestação de serviços técnicos de ensaios metrológicos em crono-
tacógrafos. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Creden-
ciamento. Declaração de Inexigibilidade em 09/07/2015. CAMILA
HERZOG KOCH. Ordenadora de Despesas. Ratificação em
20/07/2015. JOAO ALZIRO HERZ DA JORNADA. Presidente do
Inmetro. Valor Global: R$ 493.640,00. CNPJ CONTRATADA :
07.301.164/0001-06 FREIOS ETACOGRAFOS LTDA - EPP.

(SIDEC - 24/07/2015) 183023-18205-2014NE800056

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 214/2015 - UASG 183039

Número do Contrato: 82/2012.
Nº Processo: 6.411/2012.
INEXIGIBILIDADE Nº 308/2012. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI.
CNPJ Contratado: 07139485000148. Contratado : CASAGRANDE
COMERCIO DE TACOGRAFOS-LTDA - ME. Objeto: Alteração da
razão social da empresa, passando para CASAGRANDE COMÉR-
CIO DE TACÓGRAFOS LTDA. - ME. Fundamento Legal: Artigo 65
da Lei nº 8.666/93 Vigência: 18/06/2015 a 23/05/2016. Data de As-
sinatura: 18/06/2015.

(SICON - 24/07/2015)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 251/2015 - UASG 183039

Número do Contrato: 152/2012.
Nº Processo: 8.314/2012.
INEXIGIBILIDADE Nº 378/2012. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI.
CNPJ Contratado: 10649438000159. Contratado : FEIRA TACO-
GRAFOS LTDA - ME -Objeto: Prorrogação do prazo da contratação
por mais 12(doze) meses. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da
Lei n º 8.666/93. Vigência: 25/07/2015 a 24/07/2016. Valor Total:
R$528.900,00. Fonte: 250183023 - 2015NE800189. Data de Assi-
natura: 23/07/2015.

(SICON - 24/07/2015)

EDITAL Nº 6, DE 24 DE JULHO DE 2015
RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO

PARA INGRESSO NO CARGO DE ESPECIALISTA EM
METROLOGIA E QUALIDADE SÊNIOR

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ME-
TROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), em
atenção à alínea "b" do subitem 1.3.1 do Edital nº 1 de 10 de
novembro de 2014, publicado no Diário Oficial da União de 13 de
novembro de 2014, torna público o resultado final no concurso pú-
blico para provimento de vaga no cargo de nível superior de Es-
pecialista em Metrologia e Qualidade Sênior, área de Metrologia dos
Materiais.

1. Resultado final dos candidatos aprovados no concurso
público, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato
em ordem alfabética, nota e classificação final no concurso.

1.1 NÍVEL SUPERIOR
1.1.1 ESPECIALISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE

SÊNIOR - ÁREA DE METROLOGIA DOS MATERIAIS.
549000025/ Carlos Alberto Achete/ 49, 1/ primeiro lugar.
2. O resultado final do concurso público para provimento de

vaga no cargo de nível superior de Especialista em Metrologia e
Qualidade Sênior, área de Metrologia dos Materiais, fica devidamente
homologado nesta data pela Presidência do Inmetro.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

EDITAL Nº 11, DE 24 DE JULHO DE 2015
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO
DEPESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA

E QUALIDADE

O PRESIDENTE do INSTITUTO NACIONAL DE ME-
TROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), torna
pública a convocação, em primeira chamada, para o Curso de For-
mação para o cargo de Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e
Qualidade, referente ao concurso público destinado a selecionar can-
didatos para o provimento de vagas no cargo de Pesquisador-Tec-
nologista em Metrologia e Qualidade do Plano de Carreiras e Cargos
do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (In-
metro).

1 DA CONVOCAÇÃO
1.1 Convocação, em primeira chamada, para o Curso de

Formação para o cargo de Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e
Qualidade, em conformidade com o subitem 13.1 do Edital nº 1 -
Inmetro, de 10 de novembro de 2014, publicado no Diário Oficial da
União em 14 de novembro de 2014, na seguinte ordem: cargo/área,
número de inscrição em ordem crescente.

1.1.1 PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLO-
GIA E QUALIDADE - ACREDITAÇÃO.

517007751, Alessandra Julião Weyandt; 517002112, Fernan-
da Barboza De Lima; 517004609, Angelie De Castro Santiago Lat-
tari; 517006920, Camila Diniz De Oliveira; 517007652, Hercules
Antônio Da Silva Souza; 517005426, Caroline Ferreira Araújo;
517006110, Malcom Rógeres Barbosa.

1.1.2 PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLO-
GIA E QUALIDADE - ENGENHARIA ELÉTRICA.

517007731, Bruno De César Toledo Camilo; 517000932,
Victor Angelo La Terra; 517005290, Pedro Rômulo Gondim De Ar-
ruda Dias.

1.1.3 PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLO-
GIA E QUALIDADE - ENGENHARIA ELETRÔNICA.

517005299, Marcus Vinícius Viegas Pinto; 517002267, Ma-
theus Souza Pinto Engel.

1.1.4 PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLO-
GIA E QUALIDADE - ENGENHARIA MECÂNICA.

517003893, Elmer Alfonso Camacho Greilberger;
517004403, Lucas Araújo Florencio; 517007906, Márcio Vieira Ma-
chado Fernandes; 517007126, Antônio Clovis Melhor Galvão Dos
Santos; 517007054, Hercules De Melo Barcelos; 517007179, André
Simon De Almeida Branco Silva.

1.1.5 PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLO-
GIA E QUALIDADE - ENGENHARIA QUÍMICA.

517004690, Daniela Ramos Guimarães De Faria;
517006980, João Batista De Castro Júnior; 517006891, Ingrid Ca-
roline Roehrs.

1.1.6 PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLO-
GIA E QUALIDADE - REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA E AVA-
LIAÇÃO DA CONFORMIDADE.

517003196, Monique Correa Vaille Da Silva; 517007510,
Leticia Moreira Dias; 517006169, Thiago Jose Cyrne Moreno.

2 DO CURSO DE FORMAÇÃO
2.1 O Curso de Formação, de caráter eliminatório e clas-

sificatório, constitui a segunda etapa do concurso público para in-
gresso na classe inicial do cargo de Pesquisador-Tecnologista em
Metrologia e Qualidade, integrante do Plano de Carreiras e Cargos do
Inmetro.

2.2 O Curso de Formação será regido pelo Edital n°1 -
Inmetro - Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade, de
10 de novembro de 2014, publicado no Diário Oficial da União em
14 de novembro de 2014 e por este Edital.

2.3 O Curso de Formação terá duração de 100 horas, em
tempo integral, com atividades que serão desenvolvidas nos turnos
matutino e vespertino, inclusive sábados, domingos e feriados, com
frequência obrigatória, conforme item o 5.

2.4 O Curso de Formação será constituído de três Módulos
conforme exposto abaixo:

a) Módulo 1 - Planejamento e Gestão.
b) Módulo 2 - Tecnologia Industrial Básica.
c) Módulo 3 - Direitos e Deveres do Servidor Público.
2.5 O Curso de Formação será realizado no OGNI - Centro

de Desenvolvimento Empresarial, na Avenida Rio Branco, 81, 7º
andar, Rio de Janeiro/RJ, no período de 13 a 25 de setembro de
2015.

2.6 O curso de formação será realizado em atividades se-
quenciais organizadas na modalidade presencial.

2.7 Será eliminado do Curso de Formação e, consequen-
temente, será considerado reprovado para todos os efeitos e eliminado
do concurso público, o candidato que:

a) deixar de efetuar a matrícula no Curso de Formação no
prazo para o qual foi convocado;

b) solicitar cancelamento de matrícula ou desligamento do
Curso de Formação;

c) deixar de efetuar o credenciamento no Curso de For-
mação;

d) não frequentar no mínimo 85% das horas de atividades,
com faltas justificadas ou não, considerando a carga horária total do
Curso de Formação;

e) obtiver nota final no Curso de Formação inferior 70% dos
pontos possíveis;

f)apresentar conduta incompatível que contrarie a legislação
em vigor e as normas de condutas éticasinternas do Inmetro;

g) não satisfizer os demais requisitos legais, regulamentares
e/ou regimentais relativos ao Curso de Formação e ao Concurso
Público;

2.8 As despesas decorrentes da participação em todas as
etapas e procedimentos do concurso de que trata este edital, inclusive
do Curso de Formação, correrão por conta dos candidatos.

2.8.1 Durante o Curso de Formação, o candidato fará jus a
auxílio financeiro, na forma da legislação vigente, à época de sua
realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o
direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do
cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública
Federal.

2.8.2 Os candidatos que optarem pelo auxilio financeiro de-
verão informar no ato da matricula os seus dados bancários (banco,
agência e conta corrente com dígito) bem como o número de PIS/NIT
ou INSS;

2.8.3 Não serão aceitas contas de terceiros e conta pou-
pança.

3 DA MATRÍCULA
3.1 A matrícula no Curso de Formação será efetuada, ex-

clusivamente, via internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br,
no período de 14h00min do dia 03 de agosto de 2015 e 23h59min do
dia 10 de agosto de 2015, observado o horário oficial de Brasí-
l i a / D F.

3.1.1 O candidato que não formalizar o pedido de efetivação
de matrícula até às 23h59min (horário oficial de Brasília/DF) do dia
10 de agosto de 2015, confirmando sua matrícula no Curso de For-
mação, será considerado reprovado para todos os efeitos e eliminado
do concurso público do concurso.

3.2 Se, ao término do período determinado no subitem 3.1
deste edital, algum candidato não tiver efetivado a matrícula no Curso
de Formação, será convocado o candidato subsequente da lista de
aprovados, para efetivação de matrícula, observando-se rigorosamente
a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas.

3.3 As convocações deverão ocorrer até 5 dias úteis antes do
início do Curso de Formação.

3.4 Após o início do Curso de Formação, nenhuma nova
matrícula será admitida.

3.5 Encerradas definitivamente as convocações, os demais
candidatos não convocados, observado o disposto no subitem 13.1.2.1
do Edital n° 1 - Inmetro - Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e
Qualidade, de 10 de novembro de 2014, serão considerados repro-
vados para todos os efeitos e eliminados do concurso público.

3.6 DOS PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA
3.6.1 Após preencher a ficha de matrícula, disponível na

internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br, o candidato de-
verá imprimir o comprovante de matrícula, e entregá-lo pessoalmente,
no dia 13 de setembro de 2015, por ocasião do credenciamento,
apresentando documento de identidade original em bom estado de
conservação.

3.6.2 O IDECAN não se responsabilizará pela solicitação de
matrícula via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas
de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados.

3.6.3 Não serão aceitos requerimentos de matrícula extem-
porâneos, condicionais e/ou que nãoatenderem a todos os requisitos
do presente edital, bem como requerimentos de matrícula enviados
via postal, via fax e/ou via correio eletrônico.

4 DO CREDENCIAMENTO NO CURSO DE FORMA-
ÇÃO

4.1 O credenciamento do Curso de Formação será realizado
no dia de 13 de setembro de 2015, a partir das 8h30min, encerrando-
se às 10h30min (horário oficial de Brasília/DF) no local indicado no
subitem 2.5 deste Edital.

4.1.1 A critério da Comissão de Concurso do Inmetro po-
derão ocorrer alterações nos horários que serão devidamente infor-
mados aos candidatos.

4.2 No credenciamento, os candidatos deverão entregar os
seguintes documentos:
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a) Atestado de sanidade física e mental que comprove a
aptidão do candidato para frequentar o curso

de formação, emitido por profissional médico de qualquer
especialidade.

b) Declaração que ateste a condição funcional do candidato,
expedida pelo órgão de lotação, no caso de servidor da administração
pública federal (original).

c) Termo de Declaração de Responsabilidade e de Opção
(original assinado pelo candidato) para recebimento do auxílio fi-
nanceiro a que se refere o art. 14 da Lei nº 9.624/1998, cujo modelo
será disponibilizado por ocasião da matrícula.

d) No caso de servidor público, a matrícula também está
condicionada à autorização do respectivo órgão para matricular-se no
Curso de Formação, em conformidade com o art. 14 da Lei nº
9.624/1998, e no §4º do art. 20 e no inciso IV do art. 102 da Lei nº
8 . 11 2 / 1 9 9 0 .

e) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no
Cadastro de Pessoa Física - CPF, expedido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, inclusive via rede mun-
dial de computadores (Internet), desde que acompanhado de me-
canismo de autenticação.

f) Carteira de identidade civil ou militar, ou Carteira nacional
de Habilitação, ou outro documento de identificação oficial com foto
que esteja na validade (cópia autenticada em cartório).

g) Comprovante de residência (cópia).
h) Comprovante de dados bancários (serão aceitos cópia do

cartão do banco, extrato bancário, declaração do banco informando
agência e conta corrente ou outro documento similar).

i) Comprovante de PIS/NIT ou INSS (cópia).
j) Uma foto 3X4 recente e com fundo branco.
4.3 No ato do credenciamento, os candidatos receberão os

materiais didáticos a serem utilizados durante o Curso de Formação,
conforme conteúdo do Anexo I deste edital.

5 DA FREQUÊNCIA NO CURSO DE FORMAÇÃO
5.1 A carga horária do Curso de Formação será contabilizada

do dia 13 ao dia 25 de setembro de 2015.
5.2 As atividades do primeiro dia do Curso de Formação

ocorrerão com a seguinte programação:
a) credenciamento: das 8h30 min às 10h30min
b) palestra de abertura: das 10h45min às 12h45 min (turno

matutino).
c) intervalo para almoço: das 12h45 min às 13h45 min.
c) orientações sobre o Curso de Formação: das 13h45min

horas às 18h00min (turno vespertino).
5.3 No período de 14 a 24 de setembro de 2015, as ati-

vidades do Curso de Formação serão realizadas das 8h00min às
12h15min (turno matutino) e das 13h45min às 18h00min (turno ves-
pertino). Haverá 15 minutos de intervalo em cada turno.

5.3.1 Todos os horários estabelecidos durante o Curso de
Formação seguirão o horário oficial de Brasília/DF.

5.4 Será obrigatória a frequência em pelo menos 85% das
atividades do Curso de Formação que será aferida, diariamente, em
cada turno, pela Coordenação do Concurso e, se necessário, mais de
uma vez por turno.

5.4.1 Será reprovado no Curso de Formação o candidato que
deixar de comparecer a mais de 15% (quinze por cento) do total das
aulas e das atividades de estudo no período de realização do curso de
formação.

5.5 O atraso e/ou a saída antecipada, em cada turno, será
considerado como falta no turno, estabelecido, como limite de to-
lerância, 15 minutos após o início das atividades e 15 minutos antes
do fim das atividades.

5.5.1 É de inteira responsabilidade do candidato o acom-
panhamento e a assinatura da frequência.

5.5.2 Não será permitido o uso de qualquer equipamento
para gravação das aulas pelos candidatos.

5.6 A eventual eliminação do candidato com base no subitem
anterior e a sua consequente reprovação no concurso independem dos
resultados obtidos durante a realização do Curso de Formação.

6 DAS PROVAS OBJETIVAS DO CURSO DE FORMA-
ÇÃO

6.1 A prova escrita objetiva do Curso de Formação, de ca-
ráter eliminatório e classificatório, constará de 60 questões, que ver-
sarão sobre os conteúdos abordados no Curso de Formação, conforme
exposto abaixo:

a) Prova referente ao Módulo 1 - Planejamento e Gestão: 20
questões.

b) Prova referente ao Módulo 2 - Tecnologia Industrial Bá-
sica: 20 questões.

c) Prova referente ao Módulo 3 - Direitos e Deveres do
Servidor Público: 20 questões.

6.2 A prova escrita objetiva será subdividida em 3 (três)
Módulos constando 20 questões cada.

6.3 Cada questão valerá 1 ponto, totalizando 20 pontos por
cada Módulo. Cada questão será composta de itens do tipo múltipla
escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E) e uma única resposta
correta, de acordo com o comando da questão. Haverá, na folha de
respostas, para cada questão, cinco campos de marcação: um campo
para cada uma das cinco opções (A, B, C, D e E), sendo que o
candidato deverá preencher apenas aquele correspondente à resposta
julgada correta, de acordo com o comando da questão.

6.4 O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, para cada
questão, um, e somente um, dos cinco campos da folha de res-
postas.

6.5 Serão consideradas marcações indevidas as que estive-
rem em desacordo com este edital e/ou com as instruções contidas na
folha de respostas, tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou
emendada e/ou campo de marcação não preenchido integralmente.

6.5.1 Serão de inteira responsabilidade do candidato os pre-
juízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas.

6.6 O candidato deverá transcrever as respostas da prova
objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido
para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será
de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em
conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e na
folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha
de respostas por erro do candidato.

6.7 O candidato é responsável pela conferência de seus da-
dos pessoais na folha de respostas, em especial seu nome, seu número
de inscrição e o número de seu documento de identidade.

6.8 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar,
manchar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob
pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de rea-
lização da leitura óptica.

6.9 Não será permitido que as marcações na folha de res-
postas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato
que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, se
necessário, o candidato será acompanhado por um agente do IDE-
CAN devidamente credenciado.

6.10 O candidato que, por qualquer motivo, não se submeter
à avaliação prevista, receberá nota zero.

6.11 O candidato que utilizar e/ou tentar utilizar meios frau-
dulentos para a realização da prova, em favor próprio ou de terceiros,
será retirado da sala, receberá nota zero e será eliminado do con-
curso.

6.12 DO COMPARECIMENTO À PROVA
6.12.1 A prova objetiva será aplicada no dia 25 de setembro

de 2015, às 9h00min (horário oficial de Brasília/DF), para todos os
candidatos, OGNI - Centro de Desenvolvimento Empresarial, na Ave-
nida Rio Branco, 81, 7º andar, Rio de Janeiro/RJ.

6.12.1.1 A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) ho-
ras.

6.12.2 O candidato deverá comparecer ao local designado
para a realização da prova com antecedência mínima de uma hora do
horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de
tinta preta, fabricada em material transparente, e de documento de
identidade original.

6.12.3 Não será admitido ingresso de candidato no local de
realização da prova após o horário fixado para o seu início.

6.12.4 Não haverá segunda chamada para a realização da
prova. O não comparecimento à prova implicará a atribuição de nota
zero à respectiva prova.

6.12.5 Não será aplicada prova, em data, em horário e/ou em
local diferente dos estabelecidos.

6.12.6 Não será permitida a entrada de candidatos no am-
biente de prova com armas. O candidato que estiver armado deverá se
encaminhar à Coordenação antes do início da prova para o acau-
telamento da arma.

6.12.7 Será eliminado do concurso o candidato que, durante
a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos ele-
trônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou
similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPod®, gravado-
res, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor
de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, walkman®, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer espécie, qualquer recipiente, tais como garrafa de água e
suco, que não seja fabricado com material transparente, óculos es-
curos, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite, marca-
texto e/ou borracha.

6.12.8 No ambiente de prova, ou seja, nas dependências
físicas em que serão realizadas as provas, não será permitido o uso
pelo candidato de quaisquer dispositivos eletrônicos relacionados no
subitem 6.12.7 deste edital.

6.12.9 Antes de entrar na sala de prova, o candidato deverá
guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pela equipe de apli-
cação, telefone celular desligado ou quaisquer outros equipamentos
eletrônicos desligados relacionados no subitem 6.12.7 deste edital,
sob pena de ser eliminado do concurso.

6.12.9.1 A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e
identificada pelo candidato deverá ser mantida embaixo da carteira
até o término da prova. A embalagem porta-objetos somente poderá
ser deslacrada fora do ambiente de provas.

6.12.10 O IDECAN não se responsabilizará por perdas ou
extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante
a realização da prova, nem por danos neles causados.

6.12.11 O candidato só poderá retirar-se do local de rea-
lização da prova levando o caderno de prova,no decurso dos últimos
15 minutos anteriores ao horário previsto para o término.

6.12.12 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no
local de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o início
da prova.

6.12.13 O IDECAN manterá um marcador de tempo em cada
sala de prova para fins de acompanhamento pelos candidatos.

6.12.14 Terá sua prova anulada e será automaticamente eli-
minado do concurso público o candidato que, durante a sua rea-
lização:

a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução da prova;

b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular e/ou equipa-
mento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem ex-
pressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro candi-
dato;

c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos e/ou ou-
tros objetos, tais como os listados no subitem 6.12.7 deste edital;

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro
da equipe de aplicação da prova, com as autoridades presentes e/ou
com os demais candidatos;

e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas
no comprovante de inscrição e/ou emqualquer outro meio que não os
permitidos;

f) não entregar o material da prova ao término do tempo
destinado para a sua realização;

g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompa-
nhamento de fiscal;

h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de
respostas;

i) descumprir as instruções contidas no caderno de prova, na
folha de respostas;

j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, in-
correndo em comportamento indevido;

k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais
para obter aprovação própria ou de terceiros em qualquer etapa do
concurso público;

l) não permitir a coleta de sua assinatura;
m) for surpreendido portando caneta fabricada em material

não transparente;
n) for surpreendido portando anotações em papéis que não os

permitidos;
o) for surpreendido portando qualquer tipo de arma durante a

realização das provas;
p) recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
6.12.15 Nos casos de eventual falta de prova/material per-

sonalizado de aplicação de provas, em razão de falha de impressão ou
de equívoco na distribuição de prova/material, o IDECAN tem a
prerrogativa para entregar ao candidato prova/material reserva não
personalizado eletronicamente, o que será registrado em atas de sala
e de coordenação.

6.12.16 No dia de realização da prova, não serão fornecidas,
por qualquer membro da equipe de aplicação destas e/ou pelas au-
toridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos
critérios de avaliação e de classificação.

6.12.17 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio ele-
trônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial,
ter o candidato se utilizado de processo ilícito, sua prova será anulada
e ele será automaticamente eliminado do concurso público.

6.12.18 O descumprimento de quaisquer das instruções re-
ferentes aos procedimentos de segurança do concurso implicará a
eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.

7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
7.1 Todos os candidatos terão sua prova objetiva corrigida

por meio de processamento eletrônico.
7.2 A prova objetiva do Curso de Formação valerá 20 pon-

tos.
7.3 A nota em cada questão da prova objetiva, feita com

base nas marcações da folha de respostas, será igual a: 1,00 ponto,
caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito
oficial definitivo da prova; 0,00, caso a resposta do candidato esteja
em discordância com o gabarito oficial definitivo da prova, caso não
haja marcação ou haja marcação dupla.

7.4 Será eliminado do concurso e considerado reprovado
para todos os efeitos o candidato que obtiver nota final na prova
objetiva do Curso de Formação inferior a 14,0 pontos.

7.5 A nota final do candidato na prova objetivaé calculada
pela média aritmética entre as duas maiores notas obtidas nas provas
referentes aos Módulos 1, 2 e 3, definidos no subitem 6.1, sendo,
portanto, desconsiderada a menor das três notas.

8 DOS RECURSOS CONTRA OS GABARITOS OFICIAIS
PRELIMINARES DA PROVA OBJETIVA DO CURSO DE FOR-
MAÇÃO

8.1 Os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva do
Curso de Formação serão divulgados na internet, no endereço ele-
trônico www.idecan.org.br, na data provável de 26 de setembro de
2015.

8.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os ga-
baritos oficiais preliminares da prova objetiva do Curso de Formação
disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia útil
subsequente ao dadivulgação desses gabaritos, no horário das
0h00min do primeiro dia às 23h59min do último dia, ininterrup-
tamente.

8.3 Os recursos deverão ser apresentados segundo as es-
pecificações constantes no Edital nº 1 - Inmetro, de 10 de novembro
de 2014.

9 DA NOTA FINAL NO CONCURSO
9.1A nota final no concurso será igual à soma algébrica da

nota final obtida na primeira etapa e da nota final obtida na segunda
etapa do concurso público - Curso de Formação.

9.2 Os candidatos serão ordenados por cargo/área/localidade
de acordo com os valores decrescentes de notas finais no concurso
público.

9.3 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararam
pessoa com deficiência, se não eliminados no concurso, terão seus
nomes publicados em lista à parte e constarão também na lista de
classificação geral por cargo/área/localidade.

9.4 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararam
negros, se não eliminados no concurso terão seus nomes publicados
em lista à parte e constarão também na lista de classificação geral por
c a rg o / á r e a / l o c a l i d a d e .

9.5 O edital de resultado final do concurso público con-
templará a relação dos candidatos aprovados, ordenados por clas-
sificação, respeitando a reserva de vagas para os candidatos na con-
dição de pessoa com deficiência e negros.

9.5.1 Caso não haja candidato pessoa com deficiência apro-
vado, serão considerados aprovados os candidatos da listagem geral
em número correspondente, observada rigorosamente a ordem de
classificação.
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9.5.2 Caso não haja candidato negro aprovado serão con-
siderados aprovados os candidatos da listagem geral em número cor-
respondente, observada rigorosamente a ordem de classificação.

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição

especial para a realização do Curso de Formação e da prova escrita
objetiva deverá solicitá-la até às 23h59min de 04 de setembro de
2015, através de requerimento encaminhado ao endereço eletrônico
atendimento@idecan.org.br, juntamente com laudo médico que jus-
tifique o atendimento especial solicitado. Após esse período, a so-
licitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que
forem de interesse da Administração Pública.

10.2 A solicitação de atendimento especial, em qualquer
caso, será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoa-
bilidade.

10.3 O resultado final na prova objetiva do Curso de For-
mação, o resultado final no Curso de Formação e o resultado final no
concurso público, para o cargo de Pesquisador-Tecnologista em Me-
trologia e Qualidade, serão publicados no Diário Oficial da União e
divulgados na internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br, na
data provável de 14 de outubro de 2015.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

(Anexo do Edital nº 11 - Inmetro, de 24 de julho de 2015)
ANEXO I

CONTEÚDO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO
CARGO: PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METRO-

LOGIA E QUALIDADE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
1. Ontologia. 2. Conceitos de Planejamento e o Planejamento

estratégico do Inmetro. 3. A3 no Inmetro: Conceitos básicos e relato
da aplicação. 4. Gestão de Processos. 5. Indicadores de desempenho.
6. Benchmarking.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BÁSICA
1.Metrologia Científica. 1.1 Histórico das Medições e Con-

ceitos Fundamentais de Metrologia; 1.2 A estrutura Metrológica
Mundial; 1.3 Sistema Internacional de Unidades (SI); 1.4 Conceitos
fundamentais de Metrologia; 1.5 Sinmetro, Conmetro e o Inmetro. 2.
Metrologia Legal. 2.1 Definição de Metrologia Legal; 2.2 Termos
utilizados em metrologia legal; 2.3 Modelo brasileiro de Metrologia
Legal; 2.4 Competências da Diretoria de Metrologia Legal. 3. Ava-
liação da conformidade. 3.1Noções de avaliação da conformidade; 3.2
Mecanismos de avaliação da conformidade; 3.3 Impactos econômico,
social e ambiental da atividade; 3.4 Fatores-chave para o sucesso da
atividade; 3.5 Ambiente político da atividade; 3.6 Segurança de Pro-
dutos de Consumo. 4. Acreditação. 4.1 Introdução a Acreditação; 4.2
O Organismo Brasileiro de Acreditação de Organismos de Avaliação
da Conformidade; 4.3 Modalidades, Processo e Sistemática de Acre-
ditação; 4.4 Acordos Internacionais em Acreditação. 5. Inovação. 5.1
Economia da Inovação; 5.2 Definições Básicas; 5.3 As Ações do
Inmetro Voltadas ao Apoio à Inovação; 5.4 A Inovação e Seus Mi-
tos.

DIREITOS E DEVERES DO SERVIDOR PÚBLICO
1. Sociedade e Estado. Direito Administrativo. 2. Entidades

Públicas e Administrativas. 3. Órgãos e Agentes Públicos. 4. Prin-
cípios Básicos da Administração Pública. 5. Poderes Administrativos.
6. Poderes e Deveres do Administrador Público. 7. Uso e Abuso de
Poder. 8. Atos Administrativos. 9. Código de Ética do Servidor Pú-
blico Civil do Poder Executivo Federal - Decreto Federal
nº1.171/94.10. Código de Ética do Inmetro do Servidor Público do
Inmetro - Portaria Inmetro nº 535/12.

EDITAL Nº 11, DE 24 DE JULHO DE 2015
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO
NO CARGO DE ANALISTA EXECUTIVO

EM METROLOGIA E QUALIDADE

O PRESIDENTE do INSTITUTO NACIONAL DE ME-
TROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), torna
pública a convocação, em primeira chamada, para o Curso de For-
mação para o cargo de Analista Executivo em Metrologia e Qua-
lidade, referente ao concurso público destinado a selecionar can-
didatos para o provimento de vagas no cargo de Analista Executivo
em Metrologia e Qualidade do Plano de Carreiras e Cargos do Ins-
tituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

1 DA CONVOCAÇÃO
1.1 Convocação, em primeira chamada, para o Curso de

Formação para o cargo de Analista Executivo em Metrologia e Qua-
lidade, em conformidade com o subitem 13.1 do Edital nº 1 - In-
metro, de 10 de novembro de 2014, publicado no Diário Oficial da
União em 14 de novembro de 2014, na seguinte ordem: cargo/área,
número de inscrição em ordem crescente.

1.1.1 ANALISTA EXECUTIVO EM METROLOGIA E
QUALIDADE/ADMINISTRA-ÇÃO GERAL E PÚBLICA.

548000109, Bruno Targino Gambini; 548001687, Ana Paula
Biason; 548002808,Luiz Felipe Martinelli Vallone; 548003312, Fer-
nanda Kalil Steinbruch; 548004645, Ananda Ramos Dos Santos Saes;
548005974, Edson Lopes; 548009433, Sheila Christina Ribeiro Fer-
nandes; 548011113, Vicente Menegaz Melgare; 548011425, Vivian
Braga De Barros Leite; 548011426, Roberto Samir Neves Leal;
548013060, Jakson Pinto Braga; 548013756, Gisela Carneiro Da Sil-
va; 548014858, Isabella De Araujo Lima; 548016009, Leandro Vieira
Santana; 548016031, Claudio Luis Nascimento Sampaio; 548016512,
Andre Couto Saldanha; 548017121, Andrew Guilherme Botêlho;
548017231, Laura Isis Barba Zurita; 548018212, Josiane De Andrade
Fortes; 548018257, Guilherme Freitas Gonçalves; 548019357, Marcia
Burdman Adriano; 548019388,Tatiana Kaus Sarkis; 548019902, Ana

Fernanda De Sousa Do Espirito Santo; 548021624, Leonardo Ferreira
Matoso Couto; 548021636, Bruno Marques Longuinho De Souza.

1.1.2 ANALISTA EXECUTIVO EM METROLOGIA E
QUALIDADE/ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTE-
MAS.

548002950, Carmilton De Oliveira Santos Filho; 548004377,
Rafael De Oliveira Mello; 548005143, Matheus Rizzo De Almeida;
548009372, Leonardo Frossard Soares; 548010598, Fabio Da Silva
Gregorio; 548014737, Civio Couto De Oliveira; 548015971, Patrick
Ferreira Barroso; 548017418, Oduvaldo Vick Neto; 548020850, Clau-
dio Alves De Araujo.

1.1.3 ANALISTA EXECUTIVO EM METROLOGIA E
QUALIDADE/CIÊNCIAS CONTÁBEIS.

548000534, Shirley De Souza; 548000544, Marcelo Fiori
Correia; 548001007, Juliana Zwetsch; 548004318, Guilherme Barros
Pinto; 548004715, Bruna Gonçalves Costa; 548007771, Alexandre
Dangelo Dos Santos; 548009177, Rodrigo Lemos Da Silva;
548009917, Willian Vargas Tebaldi Gomes; 548010075, Claudia Mar-
ques Ferreira; 548010339, Rafael Anderson Tenório Frischeisem;
548010385, Antônio Luiz Veríssimo Dos Santos; 548011545, Ro-
bertha Frederico Salles; 548013385, Gustavo Cardim Dos Anjos;
548013400, Leandro Alves Guimaraes; 548016228, Gilson Souza
Dos Santos; 548016884, Cleo De Lacerda Conde Sousa; 548017100,
Carlos Otavio Araujo Silva; 548017159, Gustavo Dos Santos;
548018170, Olga Amélia Lopes De Carvalho; 548018557; Givanildo
Leandro De Souza; 548018713; Claudia Teresa Carvajal Garcia;
548020577, Marcio Anderson Felix Muniz.

1.1.4 ANALISTA EXECUTIVO EM METROLOGIA E
QUALIDADE / COMUNICAÇÃO /OUVIDORIA.

548010655, Gustavo Henrique Arrussul De Melo;
548017797, Lívia Neto Machado; 548020899, Ana Carolina Lima
Almeida.

1.1.5 ANALISTA EXECUTIVO EM METROLOGIA E
QUALIDADE/CONTROLE E EXECUÇÃO INTERNA.

548000355, João Paulo Borges De Oliveira; 548007384,
Claudia De Amorim Niemeyer De Farias; 548007424, Eizen Mon-
teiro Wanderley; 548007929, Marta Cristina Peixoto De Miranda Go-
mes; 548010134, Viviane De Paula Duarte Senna; 548018561; Ciro
Fernandes Rodrigues Baltar; 548020140, Michele De Souza E Silva;
548020270, Ana Luiza De Paula Nascimento; 548021741, Andre
Luiz Rodrigues De Sousa.

1.1.6 ANALISTA EXECUTIVO EM METROLOGIA E
QUALIDADE/ INFRAESTRU-TURA DE TECNOLOGIA DE IN-
FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

548000552, German Alexandre De Souza Silva; 548000705,
Carlos Albuquerque Lemos; 548003473, Augusto Cesar Da Fonseca
Dos Santos; 548009715, Cristina Matos Fernandes; 548010346,
Adriana Alice Oliveira Paiva; 548011197, Alex Schneider Zis;
548015056, Maurício De Carvalho Pennafort; 548015617, Paulo Gus-
tavo De Oliveira Del Peloso; 548016919, Adriano Fernandes Borges;
548018317, Eduardo Mota Hoppe; 548020354, Marco Andrei Lam-
pert; 548021925, Gleison Baiôco.

1.1.7 ANALISTA EXECUTIVO EM METROLOGIA E
QUALIDADE/PSICOLOGIA DO TRABALHO E DAS ORGANI-
ZAÇÕES.

548002548, Bárbara Camila De Santana Carvalho Leal;
548007935, Adriana Nóbrega Silva Azevedo; 548009791, Mayara
Gonçalves Vieira; 548015792, Bruna De Miranda Andrade;
548017957, Nara Saddi De Paiva Sampaio; 548019897, Rachel Silva
Machado Lana.

2 DO CURSO DE FORMAÇÃO
2.1 O Curso de Formação, de caráter eliminatório e clas-

sificatório, constitui a segunda etapa do concurso público para in-
gresso na classe inicial do cargo de Analista Executivo em Metrologia
e Qualidade, integrante do Plano de Carreiras e Cargos do Inmetro.

2.2 O Curso de Formação será regido pelo Edital n°1 -
Inmetro - Analista Executivo em Metrologia e Qualidade, de 10 de
novembro de 2014, publicado no Diário Oficial da União em 14 de
novembro de 2014 e por este Edital.

2.3 O Curso de Formação terá duração de 100 horas, em
tempo integral, com atividades que serão desenvolvidas nos turnos
matutino e vespertino, inclusive sábados, domingos e feriados, com
frequência obrigatória, conforme item o 5.

2.4 O Curso de Formação será constituído de três Módulos
conforme exposto abaixo:

a) Módulo 1 - Planejamento e Gestão.
b) Módulo 2 - Tecnologia Industrial Básica.
c) Módulo 3 - Direitos e Deveres do Servidor Público.
2.5 O Curso de Formação será realizado no OGNI - Centro

de Desenvolvimento Empresarial, na Avenida Rio Branco, 81, 7º
andar, Rio de Janeiro/RJ, no período de13 a 25 de setembro de
2015.

2.6 O curso de formação será realizado em atividades se-
quenciais organizadas na modalidade presencial.

2.7 Será eliminado do Curso de Formação e, consequen-
temente, será considerado reprovado para todos os efeitos e eliminado
do concurso público, o candidato que:

a) deixar de efetuar a matrícula no Curso de Formação no
prazo para o qual foi convocado;

b) solicitar cancelamento de matrícula ou desligamento do
Curso de Formação;

c) deixar de efetuar o credenciamento no Curso de For-
mação;

d) não frequentar no mínimo 85% das horas de atividades,
com faltas justificadas ou não, considerando a carga horária total do
Curso de Formação;

e) obtiver nota final no Curso de Formação inferior 70% dos
pontos possíveis;

f) apresentar conduta incompatível que contrarie a legislação
em vigor e as normas de condutas éticas internas do Inmetro;

g) não satisfizer os demais requisitos legais, regulamentares
e/ou regimentais relativos ao Curso de Formação e ao Concurso
Público;

2.8 As despesas decorrentes da participação em todas as
etapas e procedimentos do concurso de que trata este edital, inclusive
do Curso de Formação, correrão por conta dos candidatos.

2.8.1 Durante o Curso de Formação, o candidato fará jus a
auxílio financeiro, na forma da legislação vigente, à época de sua
realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o
direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do
cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública
Federal.

2.8.2 Os candidatos que optarem pelo auxilio financeiro de-
verão informar no ato da matricula os seus dados bancários (banco,
agência e conta corrente com dígito) bem como o número de PIS/NIT
ou INSS;

2.8.3 Não serão aceitas contas de terceiros e conta pou-
pança.

3 DA MATRÍCULA
3.1 A matrícula no Curso de Formação será efetuada, ex-

clusivamente, via internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br,
no período de 14h00min do dia 03 de agosto de 2015 e 23h59min do
dia 10 de agosto de 2015, observado o horário oficial de Brasí-
l i a / D F.

3.1.1 O candidato que não formalizar o pedido de efetivação
de matrícula até às 23h59min (horário oficial de Brasília/DF) do dia
10 de agosto de 2015, confirmando sua matrícula no Curso de For-
mação, será considerado reprovado para todos os efeitos e eliminado
do concurso público.

3.2 Se, ao término do período determinado no subitem 3.1
deste edital, algum candidato não tiver efetivado a matrícula no Curso
de Formação, será convocado o candidato subsequente da lista de
aprovados, para efetivação de matrícula, observando-se rigorosamente
a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas.

3.3 As convocações deverão ocorrer até 5 dias úteis antes do
início do Curso de Formação.

3.4 Após o início do Curso de Formação, nenhuma nova
matrícula será admitida.

3.5 Encerradas definitivamente as convocações, os demais
candidatos não convocados, observado o disposto no subitem 13.1.2.1
do Edital n° 1 - Inmetro - Analista Executivo em Metrologia e
Qualidade, de 10 de novembro de 2014, serão considerados repro-
vados para todos os efeitos e eliminados do concurso público.

3.6 DOS PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA
3.6.1 Após preencher a ficha de matrícula, disponível na

internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br, o candidato de-
verá imprimir o comprovante de matrícula, e entregá-lo pessoalmente,
no dia 13 de setembro de2015, por ocasião do credenciamento, apre-
sentando documento de identidade original em bom estado de con-
servação.

3.6.2 O IDECAN não se responsabilizará pela solicitação de
matrícula via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas
de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados.

3.6.3 Não serão aceitos requerimentos de matrícula extem-
porâneos, condicionais e/ou que não atenderem a todos os requisitos
do presente edital, bem como requerimentos de matrícula enviados
via postal, via fax e/ou via correio eletrônico.

4 DO CREDENCIAMENTO NO CURSO DE FORMA-
ÇÃO

4.1 O credenciamento do Curso de Formação será realizado
no dia de 13 de setembro de 2015, a partir das 8h30min, encerrando-
se às 10h30min (horário oficial de Brasília/DF) no local indicado no
subitem 2.5 deste Edital.

4.1.1 A critério da Comissão de Concurso do Inmetro po-
derão ocorrer alterações nos horários que serão devidamente infor-
mados aos candidatos.

4.2 No credenciamento, os candidatos deverão entregar os
seguintes documentos:

a) Atestado de sanidade física e mental que comprove a
aptidão do candidato para frequentar o curso de formação, emitido
por profissional médico de qualquer especialidade.

b) Declaração que ateste a condição funcional do candidato,
expedida pelo órgão de lotação, no caso de servidor da administração
pública federal (original).

c) Termo de Declaração de Responsabilidade e de Opção
(original assinado pelo candidato) para recebimento do auxílio fi-
nanceiro a que se refere o art. 14 da Lei nº 9.624/1998, cujo modelo
será disponibilizado por ocasião da matrícula.

d) No caso de servidor público, a matrícula também está
condicionada à autorização do respectivo órgão para matricular-se no
Curso de Formação, em conformidade com o art. 14 da Lei nº
9.624/1998, e no §4º do art. 20 e no inciso IV do art. 102 da Lei nº
8 . 11 2 / 1 9 9 0 .

e) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no
Cadastro de Pessoa Física - CPF, expedido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, inclusive via rede mun-
dial de computadores (Internet), desde que acompanhado de me-
canismo de autenticação.

f) Carteira de identidade civil ou militar, ou Carteira nacional
de Habilitação, ou outro documento de identificação oficial com foto
que esteja na validade (cópia autenticada em cartório).
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g) Comprovante de residência (cópia).
h) Comprovante de dados bancários (serão aceitos cópia do

cartão do banco, extrato bancário, declaração do banco informando
agência e conta corrente ou outro documento similar).

i) Comprovante de PIS/NIT ou INSS (cópia).
j) Uma foto 3X4 recente e com fundo branco.
4.3 No ato do credenciamento, os candidatos receberão os

materiais didáticos a serem utilizados durante o Curso de Formação,
conforme conteúdo do Anexo I deste edital.

5 DA FREQUÊNCIA NO CURSO DE FORMAÇÃO
5.1 A carga horária do Curso de Formação será contabilizada

do dia 13 ao dia 25 de setembro de 2015.
5.2 As atividades do primeiro dia do Curso de Formação

ocorrerão com a seguinte programação:
a) credenciamento: das 8h30 min às 10h30min
b) palestra de abertura: das 10h45min às 12h45 min (turno

matutino).
c) intervalo para almoço: das 12h45 min às 13h45 min.
c) orientações sobre o Curso de Formação: das 13h45min

horas às 18h00min (turno vespertino).
5.3 No período de 14 a 24 de setembro de 2015, as ati-

vidades do Curso de Formação serão realizadas das 8h00min às
12h15min (turno matutino) e das 13h45min às 18h00min (turno ves-
pertino). Haverá 15 minutos de intervalo em cada turno.

5.3.1 Todos os horários estabelecidos durante o Curso de
Formação seguirão o horário oficial de Brasília/DF.

5.4 Será obrigatória a frequência em pelo menos 85% das
atividades do Curso de Formação que será aferida, diariamente, em
cada turno, pela Coordenação do Concurso e, se necessário, mais de
uma vez por turno.

5.4.1 Será reprovado no Curso de Formação o candidato que
deixar de comparecer a mais de 15% (quinze por cento) do total das
aulas e das atividades de estudo no período de realização do curso de
formação.

5.5 O atraso e/ou a saída antecipada, em cada turno, será
considerado como falta no turno, estabelecido, como limite de to-
lerância, 15 minutos após o início das atividades e 15 minutos antes
do fim das atividades.

5.5.1 É de inteira responsabilidade do candidato o acom-
panhamento e a assinatura da frequência.

5.5.2 Não será permitido o uso de qualquer equipamento
para gravação das aulas pelos candidatos.

5.6 A eventual eliminação do candidato com base no subitem
anterior e a sua conseqüente reprovação no concurso independem dos
resultados obtidos durante a realização do Curso de Formação.

6 DAS PROVAS OBJETIVAS DO CURSO DE FORMA-
ÇÃO

6.1 A prova escrita objetiva do Curso de Formação, de ca-
ráter eliminatório e classificatório, constará de 60 questões, que ver-
sarão sobre os conteúdos abordados no Curso de Formação, conforme
exposto abaixo:

a) Prova referente ao Módulo 1 - Planejamento e Gestão: 20
questões.

b) Prova referente ao Módulo 2 - Tecnologia Industrial Bá-
sica: 20 questões.

c) Prova referente ao Módulo 3 - Direitos e Deveres do
Servidor Público: 20 questões.

6.2 A prova escrita objetiva será subdividida em 3 (três)
Módulos constando 20 questões cada.

6.3 Cada questão valerá 1 ponto, totalizando 20 pontos por
cada Módulo. Cada questão será composta de itens do tipo múltipla
escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E) e uma única resposta
correta, de acordo com o comando da questão. Haverá, na folha de
respostas, para cada questão, cinco campos de marcação: um campo
para cada uma das cinco opções (A, B, C, D e E), sendo que o
candidato deverá preencher apenas aquele correspondente à resposta
julgada correta, de acordo com o comando da questão.

6.4 O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, para cada
questão, um, e somente um, dos cinco campos da folha de res-
postas.

6.5 Serão consideradas marcações indevidas as que estive-
rem em desacordo com este edital e/ou com as instruções contidas na
folha de respostas, tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou
emendada e/ou campo de marcação não preenchido integralmente.

6.5.1 Serão de inteira responsabilidade do candidato os pre-
juízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas.

6.6 O candidato deverá transcrever as respostas da prova
objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido
para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será
de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em
conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e na
folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha
de respostas por erro do candidato.

6.7 O candidato é responsável pela conferência de seus da-
dos pessoais na folha de respostas, em especial seu nome, seu número
de inscrição e o número de seu documento de identidade.

6.8 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar,
manchar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob
pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de rea-
lização da leitura óptica.

6.9 Não será permitido que as marcações na folha de res-
postas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato
que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, se
necessário, o candidato será acompanhado por um agente do IDE-
CAN devidamente credenciado.

6.10 O candidato que, por qualquer motivo, não se submeter
à avaliação prevista, receberá nota zero.

6.11 O candidato que utilizar e/ou tentar utilizar meios frau-
dulentos para a realização da prova, em favor próprio ou de terceiros,
será retirado da sala, receberá nota zero e será eliminado do con-
curso.

6.12 DO COMPARECIMENTO À PROVA
6.12.1 A prova objetiva será aplicada no dia 25 de setembro

de 2015, às 9h00min (horário oficial de Brasília/DF), para todos os
candidatos, OGNI - Centro de Desenvolvimento Empresarial, na Ave-
nida Rio Branco, 81, 7º andar, Rio de Janeiro/RJ.

6.12.1.1 A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) ho-
ras.

6.12.2 O candidato deverá comparecer ao local designado
para a realização da prova com antecedência mínima de uma hora do
horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de
tinta preta, fabricada em material transparente, e de documento de
identidade original.

6.12.3 Não será admitido ingresso de candidato no local de
realização da prova após o horário fixado para o seu início.

6.12.4 Não haverá segunda chamada para a realização da
prova. O não comparecimento à prova implicará a atribuição de nota
zero à respectiva prova.

6.12.5 Não será aplicada prova, em data, em horário e/ou em
local diferente dos estabelecidos.

6.12.6 Não será permitida a entrada de candidatos no am-
biente de prova com armas. O candidato que estiver armado deverá se
encaminhar à Coordenação antes do início da prova para o acau-
telamento da arma.

6.12.7 Será eliminado do concurso o candidato que, durante
a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos ele-
trônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou
similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPod®, gravado-
res, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor
de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, walkman®, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer espécie, qualquer recipiente, tais como garrafa de água e
suco, que não seja fabricado com material transparente, óculos es-
curos, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite, marca-
texto e/ou borracha.

6.12.8 No ambiente de prova, ou seja, nas dependências
físicas em que serão realizadas as provas, não será permitido o uso
pelo candidato de quaisquer dispositivos eletrônicos relacionados no
subitem 6.12.7 deste edital.

6.12.9 Antes de entrar na sala de prova, o candidato deverá
guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pela equipe de apli-
cação, telefone celular desligado ou quaisquer outros equipamentos
eletrônicos desligados relacionados no subitem 6.12.7 deste edital,
sob pena de ser eliminado do concurso.

6.12.9.1 A embalagem porta - objetos devidamente lacrada e
identificada pelo candidato deverá ser mantida embaixo da carteira
até o término da prova. A embalagem porta - objetos somente poderá
ser deslacrada fora do ambiente de provas.

6.12.10 O IDECAN não se responsabilizará por perdas ou
extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante
a realização da prova, nem por danos neles causados.

6.12.11 O candidato só poderá retirar-se do local de rea-
lização da prova levando o caderno de prova,no decurso dos últimos
15 minutos anteriores ao horário previsto para o término.

6.12.12 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no
local de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o início
da prova.

6.12.13 O IDECAN manterá um marcador de tempo em cada
sala de prova para fins de acompanhamento pelos candidatos.

6.12.14 Terá sua prova anulada e será automaticamente eli-
minado do concurso público o candidato que, durante a sua rea-
lização:

a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução da prova;

b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular e/ou equipa-
mento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem ex-
pressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro candi-
dato;

c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos e/ou ou-
tros objetos, tais como os listados no subitem 6.12.7 deste edital;

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro
da equipe de aplicação da prova, com as autoridades presentes e/ou
com os demais candidatos;

e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas
no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio que não os
permitidos;

f) não entregar o material da prova ao término do tempo
destinado para a sua realização;

g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompa-
nhamento de fiscal;

h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de
respostas;

i) descumprir as instruções contidas no caderno de prova, na
folha de respostas;

j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, in-
correndo em comportamento indevido;

k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais
para obter aprovação própria ou de terceiros em qualquer etapa do
concurso público;

l) não permitir a coleta de sua assinatura;
m) for surpreendido portando caneta fabricada em material

não transparente;
n) for surpreendido portando anotações em papéis que não os

permitidos;
o) for surpreendido portando qualquer tipo de arma durante a

realização das provas;
p) recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
6.12.15 Nos casos de eventual falta de prova/material per-

sonalizado de aplicação de provas, em razão de falha de impressão ou
de equívoco na distribuição de prova/material, o IDECAN tem a

prerrogativa para entregar ao candidato prova/material reserva não
personalizado eletronicamente, o que será registrado em atas de sala
e de coordenação.

6.12.16 No dia de realização da prova, não serão fornecidas,
por qualquer membro da equipe de aplicação destas e/ou pelas au-
toridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos
critérios de avaliação e de classificação.

6.12.17 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio ele-
trônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial,
ter o candidato se utilizado de processo ilícito, sua prova será anulada
e ele será automaticamente eliminado do concurso público.

6.12.18 O descumprimento de quaisquer das instruções re-
ferentes aos procedimentos de segurança do concurso implicará a
eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.

7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
7.1 Todos os candidatos terão sua prova objetiva corrigida

por meio de processamento eletrônico.
7.2 Aprova objetiva do Curso de Formação valerá 20 pon-

tos.
7.3 A nota em cada questão da prova objetiva, feita com

base nas marcações da folha de respostas, será igual a: 1,00 ponto,
caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito
oficial definitivo da prova; 0,00, caso a resposta do candidato esteja
em discordância com o gabarito oficial definitivo da prova, caso não
haja marcação ou haja marcação dupla.

7.4 Será eliminado do concurso e considerado reprovado
para todos os efeitos o candidato que obtiver nota final na prova
objetiva do Curso de Formação inferior a 14,0 pontos.

7.5 A nota final do candidato na prova objetiva é calculada
pela média aritmética entre as duas maiores notas obtidas nas provas
referentes aos Módulos 1, 2 e 3, definidos no subitem 6.1, sendo,
portanto, desconsiderada a menor das três notas.

8 DOS RECURSOS CONTRA OS GABARITOS OFICIAIS
PRELIMINARES DA PROVA OBJETIVA DO CURSO DE FOR-
MAÇÃO

8.1 Os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva do
Curso de Formação serão divulgados na internet, no endereço ele-
trônico www.idecan.org.br, na data provável de 26 de setembro de
2015.

8.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os ga-
baritos oficiais preliminares da prova objetiva do Curso de Formação
disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia útil
subsequente ao da divulgação desses gabaritos, no horário das
0h00min do primeiro dia às 23h59min do último dia, ininterrup-
tamente.

8.3 Os recursos deverão ser apresentados segundo as es-
pecificações constantes no Edital nº 1 - Inmetro, de 10 de novembro
de 2014.

9 DA NOTA FINAL NO CONCURSO
9.1A nota final no concurso será igual à soma algébrica da

nota final obtida na primeira etapa e da nota final obtida na segunda
etapa do concurso público - Curso de Formação.

9.2 Os candidatos serão ordenados por cargo/área/localidade
de acordo com os valores decrescentes de notas finais no concurso
público.

9.3 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararam
pessoa com deficiência, se não eliminados no concurso, terão seus
nomes publicados em lista à parte e constarão também na lista de
classificação geral por cargo/área/localidade.

9.4 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararam
negros, se não eliminados no concurso terão seus nomes publicados
em lista à parte e constarão também na lista de classificação geral por
c a rg o / á r e a / l o c a l i d a d e .

9.5 O edital de resultado final do concurso público con-
templará a relação dos candidatos aprovados, ordenados por clas-
sificação, respeitando a reserva de vagas para os candidatos na con-
dição de pessoa com deficiência e negros.

9.5.1 Caso não haja candidato pessoa com deficiência apro-
vado, serão considerados aprovados os candidatos da listagem geral
em número correspondente, observada rigorosamente a ordem de
classificação.

9.5.2 Caso não haja candidato negro aprovado serão con-
siderados aprovados os candidatos da listagem geral em número cor-
respondente, observada rigorosamente a ordem de classificação.

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição

especial para a realização do Curso de Formação e da prova escrita
objetiva deverá solicitá-la até às 23h59min de 04 de setembro de
2015, através de requerimento encaminhado ao endereço eletrônico
atendimento@idecan.org.br, juntamente com laudo médico que jus-
tifique o atendimento especial solicitado. Após esse período, a so-
licitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que
forem de interesse da Administração Pública.

10.2 A solicitação de atendimento especial, em qualquer
caso, será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoa-
bilidade.

10.3 O resultado final na prova objetiva do Curso de For-
mação, o resultado final no Curso de Formação e o resultado final no
concurso público, para o cargo de Pesquisador-Tecnologista em Me-
trologia e Qualidade, serão publicados no Diário Oficial da União e
divulgados na internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br, na
data provável de 14 de outubro de 2015.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA



Nº 141, segunda-feira, 27 de julho de 2015 11 7ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032015072700117

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

3

(Anexo do Edital nº 11 - Inmetro, de 24 de julho DE 2015)
ANEXO I

CONTEÚDO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO
CARGO: ANALISTA EXECUTIVO EM METROLOGIA E

QUALIDADE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
1. Ontologia. 2. Conceitos de Planejamento e o Planejamento

estratégico do Inmetro. 3. A3 no Inmetro: Conceitos básicos e relato
da aplicação. 4. Gestão de Processos. 5. Indicadores de desempenho.
6. Benchmarking.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BÁSICA
1.Metrologia Científica. 1.1 Histórico das Medições e Con-

ceitos Fundamentais de Metrologia; 1.2 A estrutura Metrológica
Mundial; 1.3 Sistema Internacional de Unidades (SI); 1.4 Conceitos
fundamentais de Metrologia; 1.5 Sinmetro, Conmetro e o Inmetro. 2.
Metrologia Legal. 2.1 Definição de Metrologia Legal; 2.2 Termos
utilizados em metrologia legal; 2.3 Modelo brasileiro de Metrologia
Legal; 2.4 Competências da Diretoria de Metrologia Legal. 3. Ava-
liação da conformidade. 3.1Noções de avaliação da conformidade; 3.2
Mecanismos de avaliação da conformidade; 3.3 Impactos econômico,
social e ambiental da atividade; 3.4 Fatores-chave para o sucesso da
atividade; 3.5 Ambiente político da atividade; 3.6 Segurança de Pro-
dutos de Consumo. 4. Acreditação. 4.1 Introdução a Acreditação; 4.2
O Organismo Brasileiro de Acreditação de Organismos de Avaliação
da Conformidade; 4.3 Modalidades, Processo e Sistemática de Acre-
ditação; 4.4 Acordos Internacionais em Acreditação. 5. Inovação. 5.1
Economia da Inovação; 5.2 Definições Básicas; 5.3 As Ações do
Inmetro Voltadas ao Apoio à Inovação; 5.4 A Inovação e Seus Mi-
tos.

DIREITOS E DEVERES DO SERVIDOR PÚBLICO
1. Sociedade e Estado. Direito Administrativo. 2. Entidades

Públicas e Administrativas. 3. Órgãos e Agentes Públicos. 4. Prin-
cípios Básicos da Administração Pública. 5. Poderes Administrativos.
6. Poderes e Deveres do Administrador Público. 7. Uso e Abuso de
Poder. 8. Atos Administrativos. 9. Código de Ética do Servidor Pú-
blico Civil do Poder Executivo Federal - Decreto Federal nº1.
171/94.10. Código de Ética do Inmetro do Servidor Público do In-
metro - Portaria Inmetro nº 535/12.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 23/2015 - UASG 183039

Nº Processo: 04.292/2015 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de vigilância eletrônica ininterrupta, durante 24 horas por dia,
sete dias por semana, por meio de sistema de monitoramento, na
Regional de Passo Fundo. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
27/07/2015 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av.
Berlim, N¨627 São Geraldo - PORTO ALEGRE - RS. Entrega das
Propostas: a partir de 27/07/2015 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 07/08/2015 às 08h00 site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

HERACLIDES SILVEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 24/07/2015) 183039-18205-2015NE800109

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA
DE MANAUS

S U P E R I N T E N D Ê N C I A - A D J U N TA
DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2015

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 03/2015, data da assinatura
21.7.2015 - Pregão Eletrônico nº 01/2015. Partes: SUFRAMA
CNPJ/MF Nº 04.407.029/0001-43 e a empresa ISRAEL VILLAS
GONZAGA-ME, CNPJ/MF Nº 20.337.346/0001-97. Signatários: Pe-
lo Órgão Gerenciador a Superintendente Adjunto de Administração e
Ordenador de Despesas em exercício Sr. CARLITO DE HOLANDA
SOBRINHO, RG. Nº 6720757-SESEG/AM, CPF/MF Nº
192.902.412-68; pelo Fornecedor o representante legal, ISRAEL VIL-
LAS GONZAGA, RG. Nº M-7.243.849, CPF/MF Nº 033.158.046-21.
Objeto: o registro de preços para a eventual aquisição de açúcar
cristal (granulado), café moído (pó), café em grãos tipo expresso, Gás
P.13 (somente a carga) e água mineral (somente o líquido), espe-
cificado(s) no(s) item(ns) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 do
Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 01/2015 que é
parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, in-
dependentemente de transcrição, no valor global R$12.934,16 (doze
mil novecentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos), com
vigência a partir da assinatura da Ata de Registro de Preço. Processo
Administrativo nº 52710.001943/2015-31 (Vol. 1)-SUFRAMA.

mentos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários (EXCETO
PAPEL), incluindo serviços de operacionalização da solução, para
atender as necessidades de impressão do Ministério do Esporte. Total
de Itens Licitados: 00008. Fundamento Legal: Art. 24, Inciso IV da
Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Atender as necessidades
deste Ministério. Declaração de Dispensa em 21/07/2015.
WASHINGTON LUIZ DE LIMA EZAKI. Coordenador Geral de
Recursos Logísticos. Ratificação em 22/07/2015. FABIO DE CAS-
TRO PATRICIO. Diretor do Departamento de Gestão Interna. Valor
Global: R$ 290.756,88. CNPJ CONTRATADA : 64.799.539/0001-35
TECNOSETINFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

(SIDEC - 24/07/2015) 180002-00001-2015NE800124

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 9/2015 - UASG 180002

Nº Processo: 58000000084201556 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuos
de transporte terrestre de servidores, colaboradores e autoridades a
serviço do Ministério e ainda pequenas cargas, com franquia, em
veículos de pequeno e médio porte, com motorista, combustível e
seguro total para atender às necessidades do Ministério do Esporte no
Distrito Federal e Entorno, conforme demanda, de acordo com o
especificado no Termo de Referência, anexo I do edital. Total de Itens
Licitados: 00001. Edital: 27/07/2015 de 08h30 às 11h30 e de 14h às
17h00. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco a Terreo Sala t -
38 Brasilia - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de

27/07/2015 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 06/08/2015 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Infor-
mações Gerais: O Edital estará disponível nos sites WWW.COM-
PRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR e WWW.ESPORTE.GOV.BR.

LAYANNE RUFINO DE SANTANA
Pregoeira

(SIDEC - 24/07/2015) 180002-00001-2015NE800124

2.2 O candidato considerado apto no exame pré-admissional
deverá apresentar a documentação para ingresso no dia 14 de agosto
de 2015, no horário das 9 horas às 17 horas, no Serviço Florestal
Brasileiro, endereço Avenida L4 Norte, SCEN, Trecho 2, Bloco H,
Sala H1, CEP: 70818-900 - Brasília - DF. A relação da documentação
para ingresso encontra-se disponível no sítio www.florestal.gov.br e
será encaminhada ao candidato por telegrama e por mensagem ele-
trônica (e-mail).

2.3 O candidato considerado apto no exame pré-admissional
e cuja documentação para ingresso tenha sido validada pelo órgão,
deverá apresentar-se dia 17 de agosto de 2015, às 8 horas, no Serviço
Florestal Brasileiro, para assinatura do contrato.

FRANCISCO GAETANI

EDITAL No- 13/2015
NONA CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO

DE DOCUMENTAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 01/2014

PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais, torna público
a NONA CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCU-
MENTAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DOS
CARGOS do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO No- 01/2014
para contratação de profissionais temporários para preenchimento de
vagas do quadro de pessoal do MINISTÉRIO DO MEIO AMBIEN-
TE, com lotação no SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB,
conforme segue:

1. Relação dos candidatos convocados (ampla concorrência)
para apresentação da documentação para comprovação dos requisitos
dos cargos, na seguinte ordem: código do cargo, área, cargo, área de
concentração/subárea, número de inscrição, nome do candidato e clas-
sificação.

1.1 Cód. 360 - Área 7 - Técnico de Nível Superior - Nível
IV - Informática/ Analista de Redes:

256.00649965/0 AMAURY CORIOLANO DA SILVEIRA
JÚNIOR, 8

2. DA AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE COM-
PROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA OS CARGOS

2.1 Os candidatos convocados para apresentação da docu-
mentação para comprovação dos requisitos dos cargos do Processo
Seletivo Simplificado nº 1/2014 disporão dos dias 27 a 31 de julho de
2015 no horário das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas
(horário oficial de Brasília/DF), para a entrega da documentação
autenticada, em envelope lacrado, devidamente identificado com o
nome do candidato e área de concentração/subárea, no seguinte en-
dereço: Protocolo do Serviço Florestal Brasileiro, Avenida L4 Norte,
SCEN, Trecho 2, Bloco G, CEP: 70818-900 - Brasília - DF.

2.1.1 O candidato convocado poderá encaminhar a docu-
mentação via correio, que deverá ser postada no prazo definido aci-
ma.

2.2 Para a apresentação da documentação, o candidato de-
verá observar todas as instruções contidas no ANEXO I do Edital nº
2/2014, de 7 de abril de 2014, publicado no Diário Oficial da União
em 8 de abril de 2014, Seção 3, página 152.

2.2.1 Apenas serão aceitos títulos acadêmicos de cursos re-
conhecidos pelo Ministério da Educação.

2.2.2 O documento relacionado a curso realizado no exterior
somente será considerado quando traduzido para o português por
tradutor juramentado e revalidado por universidades públicas que
tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, em confor-
midade com o art. 48, §§ 2º e 3º da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro
de 1996 (Lei de Diretrizes e Base da Educação).

2.2.3 A comprovação de experiência profissional será rea-
lizada mediante apresentação de documento que comprove o vínculo
da pessoa com a instituição, acompanhada de declaração com in-
dicação das atividades desenvolvidas. No caso de empregados, a
comprovação de vínculo empregatício deverá ser feita com a cópia da
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ou certidão de
tempo de serviço. No caso de autônomo, a comprovação de vínculo
empregatício deverá ser feita por meio de contrato de prestação de
serviço. Além da documentação que comprove o vínculo empre-
gatício, o candidato deverá apresentar declaração expedida pelo órgão
ou empresa com indicação das atividades desempenhadas.

2.2.4 A declaração expedida por instituição pública ou pri-
vada deverá ser assinada por representante devidamente autorizado da
instituição, com firma reconhecida (quando não se tratar de órgão
público), que comprove o tempo e a experiência apresentados. A
declaração deverá trazer indicação clara e legível do cargo e nome do
representante da empresa que o assina, bem como referência, para
eventual consulta, incluindo nome, número de telefone e endereço
eletrônico do representante legal do contratante.

2.2.5 As declarações deverão apresentar, no mínimo, razão
social do emitente; identificação completa do profissional benefi-
ciado; descrição do cargo exercido e principais atividades desen-
volvidas; local e período (início e fim) de realização das atividades;
assinatura e identificação do emitente (nome completo legível, cargo
e função).

2.2.6 O candidato deverá apresentar, juntamente com a do-
cumentação de comprovação da experiência profissional, declaração
assinada, conforme modelo constante no Anexo I, atestando a au-
tenticidade e a veracidade da documentação e das informações apre-
sentadas.

2.2.7 A comprovação de experiência profissional, em caso de
candidato que tenha prestado serviços no exterior, será feita mediante
apresentação de cópia de declaração do órgão ou empresa ou de
certidão de tempo de serviço. Esses documentos somente serão con-
siderados quando traduzidos para a Língua Portuguesa por tradutor
juramentado.

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 42/2015 - UASG 180002

Nº Processo: 58701002511201533 . Objeto: Contratação de empresa
para fornecimento de solução de Impressão Departamental, de caráter
local e ou de computador de grande porte com acesso via rede local
(TCP/IP), compreendendo a cessão de direito de uso de equipa-

Ministério do Esporte
.

Ministério do Meio Ambiente
.

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DE ADESÃO

Espécie: Termo de Adesão que entre si celebram a União, por in-
termédio do Ministério do Meio Ambiente-MMA, CNPJ/MF: nº
37.115.375/0002-98, e o Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea
e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA I, inscrito no CNPJ/MF
com o nº 00.394.429/0040-17. Objeto: o presente Termo de Adesão
tem por finalidade integrar esforços para desenvolver, no âmbito da
instituição, projetos destinados à implementação do Programa Agenda
Ambiental na Administração Pública - A3P, com o objetivo de pro-
mover a conscientização de uma cultura anti-desperdício e a uti-
lização coerente dos recursos naturais e dos bens públicos. Processo:
No- 02000.000930/2015-83. Assinatura: 24/072015. Vigência: O pre-
sente Termo vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de
assinatura. Assinam: Francisco Gaetani, Secretário-Executivo do Mi-
nistério do Meio Ambiente, CPF: 297.500.916-04 e Leonidas de
Araújo Medeiros Júnior, Comandante do CINDACTA I, CPF:
040.971.358-99.

EDITAL No- 12/2015
RESULTADO FINAL DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

DE HABILITAÇÃO PARA OS CARGOS E CONVOCAÇÃO
PARA A ENTREGA DOS EXAMES MÉDICOS

E DOCUMENTOS PARA INGRESSO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO No- 1/2014

PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais, resolve:

1. Tornar público o resultado final do Processo Seletivo
Simplificado nº 1/2014 para contratar profissionais temporários para
preenchimento de vagas do quadro de pessoal do Ministério do Meio
Ambiente, com lotação no Serviço Florestal Brasileiro - SFB, dos
candidatos convocados pelo Edital nº 10/2015, publicado no Diário
Oficial da União de 12 de junho de 2015, e aprovado na análise dos
documentos de habilitação para os cargos, na seguinte ordem: código
do cargo, área, cargo, área de concentração/subárea, número de ins-
crição e nome do candidato:

1.1 Cód. 300 - Área 1 - Técnico de Nível Superior - Nível V
- Articulação Institucional/Gestão Administrativa:

256.00649859/6, THAÍSA LOPES CALDEIRA.
2. ENTREGA DOS EXAMES MÉDICOS E DOCUMEN-

TOS PESSOAIS
2.1 O candidato aprovado na análise dos documentos de

habilitação deverá agendar previamente a avaliação dos exames mé-
dicos, por meio dos telefones 61-2028 1264 e 2028 1584, que deverá
ser realizado no período compreendido entre 03 a 13 de agosto de
2015.

2.1.1 Para a realização do exame pré-admissional, o can-
didato deverá comparecer na data e horário agendados, portando os
resultados dos exames solicitados, cuja relação se encontra disponível
no sítio do Serviço Florestal Brasileiro: www.florestal.gov.br. A re-
lação desses exames será encaminhada ao candidato por telegrama e
mensagem eletrônica (e-mail).




