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EDITAL Nº 124, DE 19 DE MAIO DE 2014
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE

CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

O Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em cumprimento ao
disposto no subitem 9.1 do edital Nº 70, de 31 de março de 2014,
publicado no Diário Oficial da União de 01 de abril de 2014, e suas
retificações, torna públicos os critérios para a realização das provas
práticas, com a indicação dos instrumentos, aparelhos ou das técnicas
a serem utilizadas, bem como da metodologia de aferição para a
avaliação, no que couber, de acordo com as especificidades de cada
c a rg o .

C-301 e C-302 - Técnico de Laboratório - Biotério. Me-
todologia: exercícios que abordarão o trabalho com animais de la-
boratório e o biotério com manejo dos animais, gerenciamento de
biotério e biossegurança. Materiais e instrumentos a serem utilizados:
a prova será realizada com animais, materiais, equipamentos, ins-
trumentos e técnicas, e/ou simulações dos mesmos, inerentes às ati-
vidades desenvolvidas nos biotérios de criação e experimentação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. O candidato não deverá
portar qualquer material próprio ou pessoal, exigindo-se a vestimenta
adequada, com calças compridas e sapatos fechados. Critérios de
avaliação: verificação das habilidades específicas pertinentes à área
de atuação.

C-303 - Técnico em Artes Gráficas Cortador Gráfico - Ope-
rador de Guilhotina Industrial Gráfica. Metodologia: realização de
exercícios com uso da Guilhotina Industrial GUARANI. Trajes obri-
gatórios (de responsabilidade de cada candidato): blusa de malha,
calça jeans, calçado antiderrapante e jaleco. Critérios de avaliação:
habilidade no manuseio do papel; conhecimento das funções da má-
quina; e familiaridade com as atividades de corte gráfico. Obs.: Por
questão de segurança só serão admitidos ao ambiente de prova os
candidatos que se apresentarem com: 1. Com o cabelo curto e/ou
preso; 2. Sem boné, cordões, anéis e qualquer acessório que a banca
avalie ser causa potencial de acidentes.

C-304 - Técnico em Artes Gráficas - Encadernador Gráfico.
Metodologia: realização de exercícios de encadernação. Trajes obri-
gatórios (de responsabilidade de cada candidato): blusa de malha,
calça jeans, calçado antiderrapante e jaleco. Critérios de avaliação:
habilidade no manuseio, dobra, colagem e alceamento do papel; efi-
ciência e eficácia na realização de encadernações de diferentes tipos
e no grampeamento de impressos. Obs.: Por questão de segurança só
serão admitidos ao ambiente de prova os candidatos que se apre-
sentarem com: 1. Com o cabelo curto e/ou preso; 2. Sem boné,
cordões, anéis e qualquer acessório que a banca avalie ser causa
potencial de acidentes.

C-305 - Técnico em Artes Gráficas - Impressor OffSet. Me-
todologia: exercícios com uso de máquina offset plana Catu 660.
Trajes obrigatórios (de responsabilidade de cada candidato): blusa de
malha, calça jeans, calçado antiderrapante e jaleco. Critérios de ava-
liação: capacidade de colocação de matriz de impressão em máquina;
impressão com exatidão de registro. Obs.: Por questão de segurança
só serão admitidos ao ambiente de prova os candidatos que se apre-
sentarem com: 1. Com o cabelo curto e/ou preso; 2. Sem boné,
cordões, anéis e qualquer acessório que a banca avalie ser causa
potencial de acidentes.

C-306 - Técnico em Restauração - Conservador e Restau-
rador - Madeira. Metodologia: exame organoléptico, documentação,
higienização, diagnóstico do estado de conservação, proposta de in-
tervenção de restauração de uma peça em madeira e acondiciona-
mento . Trajes e equipamentos obrigatórios (de responsabilidade de
cada candidato): Vestimentas adequadas práticas no laboratório de
restauração, ferramentas básicas para esculpir peças de madeira. Ma-
teriais e instrumentos a serem utilizados: ficha de catalogação, trin-
chas e pincéis, lixas, solventes, suob, colas, ceras e vernizes, bisturi,
martelo, chave de fenda, goivas, trena, plaina, formão, materiais para
acondicionamento. Critérios de avaliação: apresentação, embasamento
teórico das propostas de intervenção de restauro, habilidades técnicas
e manuais, compreensão e abordagem dos casos propostos, utilização
adequada dos materiais e instrumentos disponibilizados e o conhe-
cimento das técnicas e materiais usados na conservação e restauração
de objetos de madeira.

C-307 - Técnico em Restauração - Conservador e Restau-
rador - Papel. Metodologia: exame organoléptico e visual com con-
fecção de ficha diagnóstico de dois materiais preparos e entregues ao
candidato, incluindo a proposição de solução aos problemas encon-
trados; execução de ações, tais como higienização, reparo e outras
intervenções eventuais necessárias, bem como do preparo de acon-
dicionamento. Materiais e instrumentos a serem utilizados: lupas ou
conta-fios; borrachas em diferentes formatos; trinchas e pincéis; pa-
péis e colas especiais; água deionizada; bisturis; réguas; suob; filmes
de poliéster; telas de nylon ou poliéster; pesos; papéis do tipo cartão,
mataborrão e papel alcalino. Critérios de avaliação: compreensão e
abordagem das ações propostas; utilização adequada do tempo, ma-
teriais e instrumentos disponibilizados; organização, habilidades e
proposições sugeridas e executadas pelo candidato; e análise dos
resultados obtidos na intervenção e sua conclusão/finalização.

C-308 e C-309 - Tradutor e Intérprete de Linguagem de
Sinais. Metodologia: a partir da apresentação da prova em vídeo os
candidatos deverão fazer interpretações simultâneas e tradução da
língua portuguesa para LIBRAS e vice-versa. Critérios de avaliação:
capacidade de adequações contextuais à LIBRAS e à norma padrão
da língua portuguesa, visando avaliar aspectos estruturais e discur-
sivos de ambas; proficiência no processo tradutório na versão "voz" e
"escrita" da língua portuguesa; e proficiência na compreensão de
texto em português e responder perguntas em LIBRAS referentes a
ele.

C-310 - Músico - Oboé. Metodologia: execução do reper-
tório indicado, propondo uma interpretação que observe as indicações
dos compositores, presentes no texto musical, de acordo com o estilo
de época. Leitura à primeira vista. Materiais e instrumentos a serem
utilizados: cadeiras, bancos, estantes de música, partituras, instru-
mentos musicais e acessórios. Critérios de avaliação: precisão da
afinação (em instrumentos de altura definida); correta divisão dos
valores rítmicos e regularidade do andamento; qualidade de emissão e
sonoridade; compreensão do fraseado; adequação do estilo; equilíbrio
e entrosamento do conjunto (quando houver). Repertório indicado:
Peça solo: Cláudio Santoro - Fantasia Sul-América para oboé solo.
Concerto: W. A. MOZART - Concerto em Dó Maior para oboé e
orquestra K 314 (1º movimento completo). Trechos orquestrais: J. S.
BACH - Solo da Ária "Ich Habe Genug" da Cantata BWV 82 (do
compasso 1 ao 34); G. ROSSINI - Abertura da ópera "La Scala di
Seta" (do início até cifra 1 e da cifra 2 até cifra 3); F. MEN-
DELSSOHN - 2º movimento (Vivace non troppo) da Sinfonia nº 3
"Escocesa" (do compasso 33, letra A, até o compasso 100); J.
BRAHMS - 2º movimento do Concerto para violino (do compasso 03
ao compasso 32); G. BIZET - 3º movimento Sinfonia em Dó (da cira
1 até oito compassos depois da cifra 2); M. RAVEL - Prélude de "Le
tombeau de Couperin" (do início até a cifra 2); G. VERDI - Ato II da
ópera "Aida" (Piu mosso 12 antes da letra F até G). Obs.: A Escola
de Música da UFRJ disponibilizará o pianista acompanhador para o
Concerto de Mozart.

C-311 Músico - Piano. Metodologia: execução do repertório
indicado, propondo uma interpretação que observe as indicações dos
compositores, presentes no texto musical, de acordo com o estilo de
época. Materiais e instrumentos a serem utilizados: cadeiras, bancos,
estantes de música, partituras, instrumentos musicais e acessórios.
Critérios de avaliação: precisão da afinação (em instrumentos de
altura definida); correta divisão dos valores rítmicos e regularidade do
andamento; qualidade de emissão e sonoridade; compreensão do fra-
seado; adequação do estilo; equilíbrio e entrosamento do conjunto
(quando houver). Repertório indicado: 1. Obra de confronto: Exe-
cução do primeiro movimento do Trio nº 1 em Ré menor op. 49 para
violino, violoncelo e piano de Felix Mendelssohn; 2. Leitura à pri-
meira vista com solista; 3. Transposição à primeira vista; 4. Redução
à primeira vista de partitura orquestral ao piano (os candidatos dis-
porão de 05 minutos para analisar a partitura); 5. Obra de livre
escolha do candidato, original para piano solo, com duração apro-
ximada entre 10 (dez) e 15 (quinze) minutos. Obs 1.: A Escola de
Música da UFRJ disponibilizará os instrumentistas para a realização
das obras de confronto e leitura à primeira vista na prova de Piano.
Obs 2.: A primeira etapa da prova para Piano constará da execução da
peça de confronto por todos os candidatos. A segunda etapa será a
leitura à primeira vista com solista por todos os candidatos. A terceira
etapa constará da transposição à primeira vista, da redução à primeira
vista e da obra de livre escolha por cada um dos candidatos.

C-312 Arqueólogo - Arqueologia: Metodologia: exame de
artefatos: matéria-prima, uso e respectiva cultura; de objetos e/ou
fragmentos arqueológicos; de peças e de objetos arqueológicos. Ma-
teriais e instrumentos a serem utilizados: artefatos; objetos e/ou frag-
mentos arqueológicos; equipamentos específicos da área; peças e ob-
jetos arqueológicos. Critérios de avaliação: capacidade de identifi-
cação de artefatos: matéria-prima, uso e respectiva cultura; de iden-
tificação do estado de conservação de objetos e/ou fragmentos ar-
queológicos, com apresentação da solução técnica de eventuais pro-
blemas; uso adequado de equipamento, em determinada situação, em
ambiente de reserva técnica de arqueologia; conhecimento e habi-
lidade de acondicionamento de peças arqueológicas; realização de
procedimentos de higienização de objetos arqueológicos.

C-313 Arqueólogo - Antropologia Biológica (Bioarqueolo-
gia): Metodologia: realização de procedimentos básicos de curadoria
de material osteológico humano. Materiais e instrumentos a serem
utilizados: material osteológico humano. Critérios de avaliação: ca-
pacidade de identificação e descrição de remanescentes biológicos
humanos, incluindo-se comentários sobre eventuais sinais patológi-
cos, processos pós-deposicionais e, nos casos solicitados, estimativas
bioarqueológicas básicas - sexo e idade.

CARLOS ANTÔNIO LEVI DA CONCEIÇÃO

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE

SÃO FRANCISCO DE ASSIS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 1/2014

A Direção Geral do Instituto de Atenção à Saú e São Fran-
cisco de Assis torna público o resul ado do julgamento do Pregão
Eletrônico nº 01/2 14.Objeto: aquisição de cartuchos e toners de
mpressoras.Fornecedores: IMPERIAL SUPRIMENTOS E INFOR-
MÁTICA LTDA; IDEAL DISTRIBUIDORA SOLUÇÕ S EM IM-
PRESSÕES E TECNOLOGIA; LUCIANA DE FATIM ZANETTI;
NELTON RUBENS EDUARDO; IMPRIMA RIO CO ERCIO E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA; PATRICIA DEZORDI -
INFORMÁTICA; BENEDITINOS BAZAR E PAP LARIA LTDA;
H-20 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. VAL R GLOBAL:R$
49.038,00. A ata do referido pregã encontra-se disponível no sítio
www.comprasnet gov.br.

MARIA CATARINA SALVADOR DA MOTTA
Diretora Geral

(Dias: 20 e 21/05/2014)
(SIDEC - 19/05/2014) 158220-15236-2014NE800080

INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA
MARTAGÃO GESTEIRA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 11/2014 - UASG 153150

Nº Processo: 23079044691201206 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de Mobiliário de Enfermarias. Total de Itens Licitados:
00004. Edital: 20/05/2014 de 10h00 às 11h00 e de 14h às 15h00.
Endereço: Rua Bruno Lobo Nº 50-cidade Universitária Ilha do Fun-
dão - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de
20/05/2014 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 30/05/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 19/05/2014) 153150-15236-2014NE800063

PREGÃO Nº 12/2014 - UASG 153150

Nº Processo: 23079033539201352 . Objeto: Pregão Eletrônico - Pre-
gão de Máscaras e outros. Total de Itens Licitados: 00014. Edital:
20/05/2014 de 10h00 às 11h00 e de 14h às 15h00. Endereço: Rua
Bruno Lobo Nº 50-cidade Universitária Ilha do Fundão - RIO DE
JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 20/05/2014 às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
03/06/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

ROSANA DE OLIVEIRA DE SOUZA
Pregoeira

(SIDEC - 19/05/2014) 153150-15236-2014NE800063

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DE PERNAMBUCO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No- 75/2014 - UASG 153165

No- Processo: 23082.003380/2014 . Objeto: Material de Consumo.
Total de Itens Licitados: 00012. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso
XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Dentro do Limite
Previsto. Declaração de Dispensa em 10/03/2014. MARIA MADA-
LENA PESSOA GUERRA. Pró-reitora da Prppg. Ratificação em
10/03/2014. MARIA JOSE DE SENA. Reitora da Ufrpe. Valor Glo-
bal: R$ 5.610,00. CNPJ CONTRATADA : 08.772.204/0001-52 CA-
SA DO LABORATORIO LTDA.

(SIDEC - 19/05/2014) 153165-15239-2014NE800115

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA No- 2/2014 - UASG 153165

No- Processo: 23082.015968/2013 . Objeto: Contratação de empresa
de engenharia especializada para execução, mediante o regime de
empreitada por preço global, de obra referente Serviços Comple-
mentares: Auditório/Biblioteca, do Bloco 2 de Laboratórios, do Bloco
2 de Professores, da casa 2 dos Estudantes, do Galpão de hidráulica,
da Urbanização bem como a execução uma Quadra Poliesportiva, de
uma Fábrica de Rações Animal, da Rede de Distribuição de Água e,
de pequenas reformas e adequações das instalações físicas no Campus
UAST da Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE, con-
forme especificações e demais elementos técnicos constantes no Pro-
jeto Básico e demais Anexos do Edital. Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 20/05/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00.
Endereço: Rua Dom Manoel de Medeiros S/n - Dois Irmaos RECIFE
- PE. Entrega das Propostas: 25/06/2014 às 10h00. Informações Ge-
rais: Em virtude do tamanho dos arquivos, ss projetos estão de posse
da CPL,que deverão ser solicitados de forma presencial.

LUCIANO MAGALHAES FERREIRA
Presidente da CPL

(SIDEC - 19/05/2014) 153165-15239-2014NE800115

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO No- 21/2014

Declaramos vencedora do certame a empresa: BRUNO &
PAULA RACOES LTDA - ME.

LUCIANO MAGALHÃES FERREIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 19/05/2014) 153165-15239-2014NE800115

PREGÃO No- 25/2014

Declaramos a Empresa Reprocenter LTDA EPP,
CNPJ35.464.817/0001.03 vencedora do certame.

RENATA CÂMARA DE ALMEIDA MENDONÇA
Pregoeira

(SIDEC - 19/05/2014) 153165-15239-2014NE800115

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
No- 24/2014 - UASG 153166

No- Processo: 23083001591201479 . Objeto: Aquisição de sêmen de
gado reprodutor Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal:
Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Ine-
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