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CAMPUS SOUSA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

E PLANEJAMENTO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 7/2012

Foi vencedora do pregão nº 7/2012 a empresa: Malhas Re-
cife Ltda EPP por apresentar o menor preço.

FRANCISCA ESTRELA DE OLIVEIRA
TRAJANO

Diretora

(SIDEC - 29/05/2012) 158279-26417-2012NE800001

7.2 O candidato selecionado deverá apresentar-se à Direção Geral
do Câmpus Paranaguá no dia 22 de junho de 2012 às 09h00 para que re-
cebam as instruções necessárias quanto ao início das atividades, munidos da
seguinte documentação complementar:

a) cópia dos seguintes documentos: RG-CPF-PIS/PASEP, com
atesto de originalidade por servidor público investido na função;

b) cópia do comprovante de cumprimento das obrigações eleito-
rais, que pode ser obtida no site do Tribunal Superior Eleitoral, endereço
eletrônico www.tse.gov.br;

c) cópia do comprovante de cumprimento das obrigações milita-
res;

d) comprovante de endereço com 90(noventa) dias de validade;
e) certidão negativa quanto à Dívida Ativa da União e Certidão de

Quitação de Tributos e Contribuições Federais
f) comprovante de Dados Bancários, (Banco/Agência/Conta Cor-

rente), não podendo ser conta poupança.
g) comprovação de inscrição como Prestador de Serviço Autô-

nomo.
8. DAS OBRIGAÇÕES
8.1 Ministrar aulas teóricas e práticas
8.2 Acompanhar, orientar e supervisionar estudantes em estágios;
8.3 Cumprir integralmente a carga horária estipulada;
8.4 Fornecer os conhecimentos pertinentes a área de conhecimento

pactuada;
8.5 Proporcionar situações de aprendizado através de simulações e

ações práticas;
9. DO PAGAMENTO
9.1 O valor a ser pago para profissional com Graduação será de R$

26,00 (vinte e seis reais) a hora/aula e para as titulações superiores
será de R$ 29,00 (vinte e nove reais) a hora/aula.
9.2 A hora aula terá a duração de sessenta minutos.
9.3 A Pessoa Física será contratada e retribuída por Recibo de Pa-

gamento de Contribuinte Individual - RPCI, referente ao fornecimento dos
serviços referente aos componentes curriculares, de acordo com a carga ho-
rária estipulada.

9.4 Caberá ao Câmpus Paranaguá proceder ao controle da carga
horária estipulada para o profissional contratado, bem como proceder ao
encaminhamento do processo financeiro devidamente instruído à Pró-Rei-
toria de Administração - PROAD, para o pagamento através do Recibo de
Pagamento de Contribuinte Individual.

10. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
10.1 Fica eleito o foro da Justiça Federal da cidade de Curitiba,

com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja dirimir ques-
tões oriundas da presente Chamada Pública.

IRINEU MARIO COLOMBO

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 28/2012 - UASG 158009

Nº Processo: 23411003248201157 . Objeto: Prestação de serviço de ma-
nutenção do sistema Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas Total de
Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666
de 21/06/1993. . Justificativa: Inviabilidade de competição Declaração de
Inexigibilidade em 24/05/2012 . EZEQUIEL WESTPHAL . Pró Reitor de
Ensino . Ratificação em 25/05/2012 . GILMAR JOSE FERREIRA DOS
SANTOS . Pró-reitor de Administração . Valor Global: R$ 7.500,00 . CNPJ
CONTRATADA : 76.659.820/0001-51 ASSOCIACA O PARANAENSE
DE CULTURA - APC.

(SIDEC - 29/05/2012) 158009-26432-2012NE800042

2.3.2 - cópia de documento oficial de identidade;
2.3.3 - cópia do diploma(s) de escolaridade(s) exigido(s),

devidamente registrado no órgão competente;
2.3.4 - cópia do comprovante de cumprimento das obri-

gações eleitorais, que pode ser obtida no endereço eletrônico do
Tribunal Superior Eleitoral: http://www.tse.gov.br;

2.3.5 - cópia do certificado de cumprimento das obrigações
militares;

2.3.6 - comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no
valor de R$ 17,00 (dezessete reais). A guia de recolhimento da taxa
de inscrição deverá ser obtida no endereço eletrônico: https://con-
sulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp ou no Protocolo do
Câmpus, onde serão realizadas as inscrições. As taxas só poderão ser
pagas nas agências do Banco do Brasil, excluindo pagamentos via
internet banking e caixas eletrônicos. O valor pago não será de-
volvido em nenhuma hipótese;

2.3.7 - 01 (uma) cópia do currículo lattes, acompanhado dos
respectivos comprovantes;

2.3.8 - É vedada a inscrição condicional.
2.4 - Encerradas as inscrições, a Direção Geral do Câmpus

apreciará e publicará o resultado das inscrições no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas, através de Edital do Câmpus.

3 - DA COMISSÃO JULGADORA
3.1 - Será designada pela Direção Geral do Câmpus Co-

missão Julgadora composta por 03 (três) docentes.
4 - DAS PROVAS
4.1 - Os candidatos submeter-se-ão à prova didática e análise

de currículo.
4.2 - Os candidatos deverão comparecer no Câmpus no qual

se deseja pleitear uma vaga nas seguintes datas e horários:

CÂMPUS PARANAGUÁ
E TA PA S DATA DA REALI-

ZAÇÃO
HORÁRIO

Sorteio do Ponto 19/06/2012 09h00min
Prova Didática 20/06/2012 09h00min

4.3 - A prova didática constará de uma aula, com duração de
50 (cinquenta) minutos, sobre ponto sorteado pelo candidato com
base no conteúdo programático anexo a este Edital.

4.4 - Os critérios para o julgamento da prova didática de-
verão tomar por base a necessidade de, na educação básica, técnica e
tecnológica, o professor apresentar domínio da área de conhecimento
e de um eficiente processo de ensino-aprendizagem.

4.5 - A prova de análise de currículo terá por base a do-
cumentação devidamente comprovada no ato da inscrição e a ava-
liação será efetuada considerando a pontuação e demais disposições
constantes do artigo 26 da Resolução 03/2009 do Conselho Superior
do IFPR.

4.6 - Será considerado classificado o candidato que obtiver
em todas as etapas nota 7,0 (sete) ou superior na avaliação de cada
membro da Comissão Julgadora.

5 - DA REMUNERAÇÃO
A remuneração, conforme Orientação Normativa nº 5, de 28

de outubro de 2009, da Secretaria de Recursos Humanos do Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no Diário
Oficial da União no dia 29/10/2009, seção 1 e páginas 111 e 112, para
o regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais é de
R$2.130,33.

6 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O contrato vigorará a partir do ano de 2012, podendo ser

prorrogado no interesse da Instituição, em consonância com as nor-
mas legais.

7 - DOS TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR
Os títulos obtidos no exterior deverão, obrigatoriamente, es-

tar revalidados no país, ou validados por Instituição Federal de En-
sino.

8 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O resultado do processo seletivo, uma vez homologado, será

publicado no Diário Oficial da União e a contratação será de res-
ponsabilidade da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

9 - DO PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELE-
TIVO

O processo seletivo terá validade de 6 (seis) meses, a partir
da publicação do Edital de Homologação no Diário Oficial da
União.

10 - DAS PROIBIÇÕES
10.1 - É proibida a contratação, nos termos das Leis n.º

8.745/93 e 9.849/99, de servidores da Administração Direta ou In-
direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e con-
troladas, com exceção dos ocupantes de cargo técnico ou científico,
desde que comprovada a compatibilidade de horários.

10.2 - É proibida a contratação de pessoas que já tenham
sido contratadas com fundamento nas Leis 8.745/93 e 9.849/99, in-
clusive na condição de professor substituto ou visitante, antes de
decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato anterior.

10.3 - É proibida a contratação de servidor público federal
que esteja usufruindo de licença incentivada sem remuneração, com
fundamento no art. 10, inciso II, da Medida Provisória 1.917/99 de
19/08/99.

NEIDE ALVES
Pró-Reitora

ANEXO I

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.1 - CÂMPUS PARANAGUÁ
1.1.1 - Área de Conhecimento: Ciências Agrárias
1. Nutrição Animal;
2. Produção de Organismos Aquáticos de água doce;
3. Maricultura;
4. Formulação de ração;
5. Produção e Sanidade Animal na Agroecologia;
6. Produção Animal no Litoral do Paraná.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO PARANÁ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2012
- UASG 158009

Nº Processo: 23411000507201279 . Objeto: Para atender despeas com
prestação de serviços de transporte para os servidores do IFPR Total
de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XI da
Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Contratação remanescente
de serviço Declaração de Dispensa em 29/05/2012 . GILMAR JOSE
FERREIRA DOS SANTOS . Pró-reitor de Administração . Rati-
ficação em 29/05/2012 . IRINEU MARIO COLOMBO . Reitor .
Valor Global: R$ 183.129,07 . CNPJ CONTRATADA :
10.565.981/0001-78 LINCE - S EGURANCA ELETRONICA LT-
DA..

(SIDEC - 29/05/2012) 158009-26432-2012NE800042

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA No- 5, DE 25 DE MAIO DE 2012

O Reitor do Instituto Federal do Paraná, no uso da competência que
lhe confere o Decreto de 13 de junho de 2.011, da Presidência da República,
publicado no Diário Oficial da União do dia 14 de junho de 2.011, Seção 2,
página 01, e considerando a liberação do recursos de que trata o Plano de
Gestão do IFPR - Câmpus Paranaguá, torna público que no período de 4 a 6
de junho está aberto o cadastramento de propostas para adesão á Chamada
Pública com vistas à contratação de Profissional por tempo determinado, para
atuar no curso de Técnico em Guia de Turismo, conforme abaixo especi-
ficado:

1. DA LOCALIDADE - ÁREA DE CONHECIMENTO E TI-
TULAÇÃO MÍNIMA

1.1 CAMPUS PARANAGUÁ
1.1.1 Área de Conhecimento - Turismo / Técnicas de Guiamento

Tu r í s t i c o
Número de vagas: 1
Requisitos exigidos: Curso Superior em Turismo ou Curso Técnico

de Guia de Turismo.
Carga Horária: 32 horas
Período previsto para ministrar a carga horária: Junho e Ju-

lho/2012.
2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1 A presente Chamada Pública destina-se a pesquisa e seleção de

currículos para contratação por tempo determinado de profissional acima
mencionado.

2.2 Os profissionais interessados deverão apresentar proposta
constando seu currículo e comprovando a exigência ou requisito mínimo.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 O credenciamento, acompanhado da documentação relaciona-

da a seguir, será efetuado exclusivamente, no protocolo do Câmpus Para-
naguá endereço Rua Antonio Carlos Rodrigues, 453, Bairro Moradias Porto
Seguro, Paranaguá-PR, no horário das 09:00 às 12:00 e as 13:30 às 16:00.

3.2São requisitos para a inscrição:
a) requerimento de inscrição, disponível nos endereços: www.if-

pr.edu.br e no protocolo do Câmpus Paranaguá no qual o candidato declare
estar ciente do contido neste Edital;

b) cópia de documento oficial de identidade;
c) cópia do diploma(s) de escolaridade exigido(s), devidamente re-

gistrado no órgão competente;
d) 01 cópia do "curriculum vitae", acompanhado dos respectivos

comprovantes;
3.3. É vedada a inscrição condicional.
4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1 Os candidatos submeter-se-ão á analise de curriculum vitae e

entrevista.
5. DA COMISSÃO JULGADORA
5.1 Será designada pela Direção Geral do Campus Comissão Jul-

gadora composta de 03 (três) docentes, que analisará os "curriculum vitae" e
realizará as entrevistas.

6. DA ENTREVISTA
6.1 As entrevistas acontecerão no Câmpus Paranaguá no endereço

Rua Antonio Carlos Rodrigues, 453, Bairro Moradias Porto Seguro, Pa-
ranaguá-PR, em dias e horários estipulados em Edital que será publicado no
dia 11 de junho de 2012 no endereço eletrônico www.ifpr.edu.br e afixado
em Edital no Câmpus Paranaguá.

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
7.1 O resultado final desta Chamada Pública estará disponível nos

endereços eletrônicos www.ifpr.edu.br e afixado em Edital no Câmpus Pa-
ranaguá no dia 13 de junho de 2012.

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 143, DE 23 DEMAIO DE 2012
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Por delegação de competência do Magnífico Reitor do Ins-
tituto Federal do Paraná - IFPR, conforme Portaria nº 419 de
01/07/2011, torno público que estarão abertas as inscrições no período
de 04 a 13 de junho de 2012, para a seleção de professor substituto,
no Instituto Federal do Paraná - IFPR, nos termos da Lei 8.745/93,
alterações dadas pela Lei 9.849/99 e Lei 12.425/11, conforme abaixo
especificado:

1 - DAS ESPECIFICAÇÕES DA VAGA
1.1 - CÂMPUS PARANAGUÁ
1.1.1 - Área de Conhecimento: Ciências Agrárias
Número de vagas: 01 (uma)
Titulação Mínima Exigida: Graduação em Agronomia ou

Engenharia Florestal ou Engenharia de Pesca ou Engenharia de Aqui-
cultura ou Medicina Veterinária ou Zootecnia.

Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.
2 - DAS INSCRIÇÕES
2.1 - A taxa de inscrição é de R$17,00 (dezessete reais).
2.2 - A inscrição, acompanhada da documentação relacio-

nada a seguir, será efetuada, exclusivamente, no Protocolo do Câmpus
no qual se deseja pleitear uma vaga. Os endereços e horários de
funcionamento dos Câmpus estão elencados abaixo:

CÂMPUS ENDEREÇO E TELEFO-
NE

HORÁRIO

PA R A N A G U Á Rua Antonio Carlos Rodri-
gues, 453, Porto Seguro.
Paranaguá - PR
CEP: 83215-750
Fone: (41) 3721-8300

09h00min às
12h00min e das
13h30min às
17h00min

2.3 - São requisitos para a inscrição:
2.3.1 - requerimento de inscrição, disponível no Protocolo do

Câmpus, no qual o candidato declare estar ciente do contido neste
Edital, na Lei 8.745/93 e demais alterações e na Lei 11.892/2008;
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