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CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2009

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de
serviços de coleta e transporte de lixo, sob o regime de empreitada
por preço global. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 17/02/2010
de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . ENDEREÇO: Www.com-
prasnet.gov.br . Ilha da Cidade Universitária - RIO DE JANEIRO -
RJ . Entrega das Propostas: a partir de 17/02/2010 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 01/03/2010 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Em caso de
dúvidas entrar em contato com o Sr. Raunecildo no telefone
(21)3865-7235.

JULIA CELIA R. DO NASCIMENTO
Pregoeira

(SIDEC - 12/02/2010) 240127-00001-2010NE900021

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo no- 2 do Contrato C-583/CS-325. Objeto:
Prorrogação do prazo contratual. Contratada: Personal Service Re-
cursos Humanos e Assessoria Empresarial Ltda. CNPJ:
00.277.106/0001-37. Valor total estimado deste Termo Aditivo: R$
2.060.256,10. Prazo de vigência: de 02/12/2009 a 28/02/2010. Data
da assinatura: 02/12/2009. Signatários: pela NUCLEP: Paulo Roberto
Trindade Braga - Diretor Administrativo; Alexandre Porto Gadelha -
Diretor Comercial. Pela Contratada: Arthur Edmundo Alves da Costa
- Diretor Comercial.

COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL
DE BIOSSEGURANÇA

EXTRATO PRÉVIO Nº 2241/2010

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo
14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do Decreto
5.591/05, torna público que encontra-se em análise na Comissão o
processo a seguir discriminado:

Processo nº: 01200.000080/2010-90
Requerente: Monsanto do Brasil Ltda.
CNPJ: 64.858.525/0001-45
Endereço: Av. Nações Unidas, 12901 - Torre Norte - 7º e 8º

andares - São Paulo - SP
Assunto: Liberação planejada no meio ambiente
Ementa: Solicita à CTNBio autorização para conduzir li-

beração planejada no meio ambiente de milho geneticamente mo-
dificado resistente a insetos e tolerante a glifosato. A proposta in-
titulada "Liberação planejada no meio ambiente de milho MON
88017 e milho MON 89034 x MON88017" visa à avaliação de
híbridos de milho MON 88017 e milho MON 89034 x MON 88017
quanto a características agronômicas. Os estudos serão conduzidos
nas Estações Experimentais da requerente. A área total da liberação
planejada e a área ocupada com OGMs serão de aproximadamente
0,42 ha e 0,19 ha, respectivamente, na Estação Experimental de
Morrinhos (GO), de aproximadamente 0,44 ha e 0,22 ha, respec-
tivamente, em Rolândia (PR), e de aproximadamente 0,37 ha e 0,19
ha, respectivamente, nas Estações Experimentais de Não-Me-Toque
(RS), Santa Helena de Goiás (GO), Sorriso (MT) e Uberlândia
(MG).

A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exime a
requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país,
aplicáveis ao objeto do requerimento.

A CTNBio informa que o público terá trinta dias para se
manifestar sobre o presente pleito, a partir da data de sua publicação.
Solicitações de maiores informações deverão ser encaminhadas, por
escrito, à Secretaria Executiva da CTNBio.

EDILSON PAIVA

EXTRATO PRÉVIO Nº 2242/2010

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo
14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do Decreto
5.591/05, torna público que encontra-se em análise na Comissão o
processo a seguir discriminado:

Processo nº: 01200.000084/2010-78
Requerente: Monsanto do Brasil Ltda.
CNPJ: 64.858.525/0001-45
Endereço: Av. Nações Unidas, 12901 - Torre Norte - 7º e 8º

andares - São Paulo - SP
Assunto: Importação de material para liberação planejada no

meio-ambiente
Ementa: Solicita à CTNBio autorização para importar 64,4

Kg de milho geneticamente modificado resistente a insetos e tolerante
a glifosato (eventos MON 88017 e MON 89034 x MON 88017). O
material será proveniente da Monsanto Company, Estados Unidos da
América, e será utilizado para a liberação planejada no meio-am-
biente (processo nº 01200.000080/2010-90).

A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exime a
requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país,
aplicáveis ao objeto do requerimento.

A CTNBio informa que o público terá trinta dias para se
manifestar sobre o presente pleito, a partir da data de sua publicação.
Solicitações de maiores informações deverão ser encaminhadas, por
escrito, à Secretaria Executiva da CTNBio.

EDILSON PAIVA

AVISO DE CANCELAMENTO

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo
14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5º, inciso XIX do Decreto
5.591/05, torna público que fica cancelada a Retificação do Extrato
Prévio 2153/2009, publicada no DOU nº 14, Seção 3, página 08, de
21/01/2010.

EDILSON PAIVA

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

COORDENAÇÃO-GERAL DE EXECUÇÃO
DO FOMENTO

EXTRATOS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO À PESQUISA

Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro ao
Projeto Científico e Tecnológico - Concedente: Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objetivo: "Concessão de
Auxílio Financeiro à Promoção de Eventos Científicos" - Vigência:
12 (doze) meses a partir da data de publicação - Signatários: pelo
CNPq: Mônica Rebello de Oliveira - Coordenadora-Geral de Exe-
cução do Fomento - Substituta - Pelo beneficiário o próprio.
Beneficiário P ro c e s s o Valor R$ Nota de Empe-

nho
Data de

Firmatura
John Lemos Forman 454879/2009-1 20.000,00 2009NE027308 10.02.2010

Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro à
Pesquisador Visitante - Concedente: Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico - Objetivo: "Concessão de Au-
xílio Financeiro Pesquisador Visitante - PV (Pesquisador residente no
exterior)" - Vigência: a partir da data publicação - Signatários: pelo
CNPq: Mônica Rebello de Oliveira - Coordenadora-Geral de Exe-
cução do Fomento - Substituta - Pelo beneficiário o próprio.

Beneficiário Processo Data
Início

Data
Fim

Vi g ê n c i a Valor To-
tal

Data de
Firmatura

Dionisio Bazeia
Filho

401655/2009-1 01/03/2010 31/08/2010 6 meses 33.708,21 10/02/2010

Carmen Lucia
Tindo Ribeiro
Secco

401692/2009-4 02/05/2010 02/08/2010 3 meses 17.967,30 10/02/2010

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão de Apoio
ao Financiamento de Projeto Cientifico e Tecnológico firmado em:
01.02.2009 - Concedente: CNPq. Beneficiário: Octavio Fernandes da
Silva Filho - Processo: 40.2495/2008-4 - OBJETIVO: Prorrogação do
Termo de Concessão, de 25.05.2010 à 24.08.2010 - Data da Fir-
matura: 10.02.2010 - Signatário: Mônica Rebello de Oliveira - Co-
ordenadora-Geral de Execução do Fomento - Substituta - Pelo be-
neficiário o próprio.

COORDENAÇÃO DE OPERAÇÃO DOS PROJETOS
DE PESQUISA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação
de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa. CONCEDENTE: Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; BE-
NEFICIÁRIO: FLAVIO LEANDRO DE SOUZA. Processo:
575119/2008-0. OBJETO: Mudança de Instituição de Execução do
Projeto Científico e Tecnológico, para Universidade Federal do ABC
- UFABC. Signatários: Pelo CNPq, Gil Braz Fonseca Matos, Co-
ordenador Substituto de Operação dos Projetos de Pesquisa, pelo
beneficiário, o Próprio.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação
de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa Científica e/ou Tecno-
lógica Firmado em 26/12/2007- CONCEDENTE: CNPq - BENE-
FICIÁRIO: JUSSARA LOPES DE MIRANDA, CPF: 874.595.317-
15 - PROCESSO: 552479/07-1 - OBJETIVO: "O presente Termo
Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Con-
cessão até 26/06/2010" - DATA DA FIRMATURA:22/12/2009 - SIG-
NATÁRIOS: pelo CNPq, Gil Braz Fonseca Matos - Coordenador
Substituto de Operação dos Projetos de Pesquisa - Pelo beneficiário o
próprio.

SECRETARIA EXECUTIVA

EDITAL No- 1, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2010
PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE

CADASTRO RESERVA

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA
CULTURA - MinC, no uso de suas atribuições, considerando a au-
torização contida na Portaria/MP n.º 365, de 27 de outubro de 2009,
publicada no Diário Oficial da União em 28 de outubro de 2009,
torna pública a realização de concurso público para provimento de
cargos e formação de cadastro reserva, tendo em vista o disposto na
Lei n.º 8112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações, na Lei
11357, de 19 de outubro de 2006, no Decreto n.º 6.944, de 21 de
agosto de 2009, na Portaria/MP n.° 450 de 6 de novembro de 2002 e
demais dispositivos legais pertinentes.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso público será regido por este Edital e exe-

cutado pelo INSTITUTO MOVENS.
1.2 ? O concurso público destina?se a selecionar candidatos

para o preenchimento de 253 (duzentas e cinquenta e três) vagas,
sendo 27 de Nível Superior e 226 de Nível Intermediário, a serem
lotados nas unidades do MINISTÉRIO DA CULTURA - MinC em
B r a s í l i a / D F.

1.3 No ato da inscrição, os candidatos deverão optar pelo
cargo conforme a oferta de vagas estabelecidas neste Edital.

1.4 O concurso público será composto de provas objetivas e
de prova discursiva para todos os cargos, especificadas no quadro de
provas constante do item 7 deste Edital.

1.5 As provas serão realizadas no Distrito Federal.
1.6 Todas as despesas referentes a deslocamentos, hospe-

dagens e alimentação dos candidatos para realização das provas cor-
rerão por sua conta, eximindo-se o MINISTÉRIO DA CULTURA -
MinC e o INSTITUTO MOVENS da responsabilidade por estas des-
pesas e outras decorrentes.

1.7 As inscrições serão realizadas somente via internet.
2 DOS CARGOS
NÍVEL SUPERIOR
CARGO 1: ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclu-

são de qualquer curso de graduação em nível de bacharelado ou de
licenciatura plena, fornecido por instituição de ensino superior re-
conhecida pelo MEC.

ATRIBUIÇÕES: Subsidiar a realização de estudos voltados
para a formulação de políticas e diretrizes para o setor cultura do
governo federal; supervisionar, coordenar e executar ações relativas a
planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação de programas e
ações voltadas à promoção da cidadania cultural, ao desenvolvimento
do cinema e do audiovisual, ao resgate da identidade cultural e da
compreensão da diversidade brasileira, bem como à promoção da
articulação entre os níveis de governo, visando à estruturação do
Sistema Nacional de Cultura; executar atividades relacionadas com o
recebimento, a análise, a aprovação, a execução, o acompanhamento
e a fiscalização de projetos apoiados pelo Programa Nacional de
Fomento e Incentivo à Cultura, bem como pelos mecanismos de
fomento à atividade audiovisual; Planejar, coordenar e supervisionar a
execução das atividades relacionadas aos Sistemas de Gestão: Pes-
soas, Recursos de Informação e Informática, Serviços Gerais, Pa-
trimônio, Administração Financeira e Orçamentária; monitorar e ava-
liar a execução das ações que integram o Plano Plurianual do Setor
Cultura; executar outras atividades afins.

REMUNERAÇÃO: Vencimento Básico no valor de R$
1.259,28, acrescido da Gratificação de Desempenho do Plano Geral
de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE de até R$ 1.730,00, para o
cargo inicial de nível superior, Classe "A" Padrão I, nos termos da Lei
nº 11.357/2006 e Anexos, com suas alterações.

VAGAS: 27 (vinte e sete), sendo 6 (seis) reservadas para
pessoas com deficiência.

NÍVEL INTERMEDIÁRIO
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO
REQUISITOS: certificado de conclusão de curso de Ensino

Médio, expedido por instituição pública ou particular de ensino re-
conhecida por órgão oficial competente.

ATRIBUIÇÕES: Executar, sob supervisão, tarefas relativas à
gestão das unidades do MinC; executar, sob supervisão, tarefas re-
lativas ao recebimento, à análise e ao acompanhamento de projetos
culturais; subsidiar a análise técnica e contábil de prestações de con-
tas de convênios e de outros ajustes utilizados pelas unidades do
MinC para a descentralização de recursos orçamentários, bem como
dos provenientes de incentivos fiscais; colaborar no apoio logístico
necessário ao funcionamento das unidades do MinC; executar outras
tarefas afins sob supervisão.

REMUNERAÇÃO: Vencimento Básico no valor de R$
1.162,50, acrescido da Gratificação de Desempenho do Plano Geral
de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE de até R$ 1.131,00, para o
cargo inicial de nível intermediário, Classe "A" Padrão I, nos termos
da Lei nº 11.357/2006 e Anexos, com suas alterações.

VAGAS: 226 (duzentos e vinte e seis), sendo 46 (quarenta e
seis) reservadas para pessoas com deficiência.

Ministério da Cultura
.
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2.1 DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DE-
FICIÊNCIA

2.1.1 As pessoas com deficiência, assim entendidas aquelas
que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4.º do De-
creto Federal n.º 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal n.º
5.296/2004, têm assegurado o direito de inscrição no presente con-
curso público.

2.1.2 Do total de vagas, 52 (cinquenta e duas) ficarão re-
servadas aos candidatos com deficiência, conforme artigo 36. do
Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, sendo 6 (seis) vagas
para Analista Técnico-Administrativo e 46 (quarenta e seis) vagas
para Agente Administrativo.

2.1.3 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato de-
verá:

a) no ato da inscrição, declarar-se deficiente;
b) entregar o laudo médico legível (original ou cópia au-

tenticada), emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o
grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10),
bem como à provável causa da deficiência, conforme especificado no
Decreto Federal n.º 3.298, e suas alterações.

2.1.3.1 O laudo médico a que se refere a alínea "b" do
subitem 2.1.3 deverá ser entregue no INSTITUTO MOVENS pes-
soalmente ou por terceiro, endereço: SAA, quadra 1, lote 980, Bra-
sília/DF, CEP: 70.632-100, transmitido via fax para o número (61)
32516017 em dias úteis do período de inscrição, das 9 horas às 17
horas, ininterrupto, ou encaminhado via SEDEX, postado imprete-
rivelmente até o último dia de inscrição.

2.1.3.2 O fornecimento do laudo médico é de responsabi-
lidade exclusiva do candidato. O INSTITUTO MOVENS não se
responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do
laudo a seu destino.

2.1.3.3 O laudo médico fornecido terá validade somente para
este concurso público e não será devolvido, assim como não serão
fornecidas cópias desse laudo.

2.1.4 A relação dos candidatos que tiveram a inscrição de-
ferida para concorrer na condição de deficientes será publicada na
internet, no endereço eletrônico www.movens.org.br, na ocasião da
divulgação do Edital de locais e horários de realização das provas.

2.1.4.1 O candidato disporá de dois dias úteis, a partir da
data de divulgação da relação citada no subitem anterior, para con-
testar as razões do indeferimento, pessoalmente ou por meio de fax,
e-mail ou via SEDEX. Os endereços e o telefone do fax são os
constantes do subitem 16.4 deste Edital. Após esse período, não serão
aceitos pedidos de revisão.

2.1.5 A inobservância do disposto nas alíneas e subitens do
subitem 2.1.3 acarretará a perda do direito ao pleito das vagas re-
servadas aos candidatos em tal condição e o não-atendimento às
condições especiais que indicar.

2.1.6 Os candidatos que tiveram a inscrição deferida para
concorrer na condição de deficientes, se aprovados e classificados no
concurso, terão seus nomes publicados em lista à parte e, caso ob-
tenham classificação necessária, figurarão também na lista de clas-
sificação geral no cargo respectivo.

2.1.7 Os candidatos que se declararem deficientes, caso apro-
vados e classificados no concurso público, serão convocados para
submeter-se à perícia médica oficial, por equipe multiprofissional do
órgão competente, que verificará sua qualificação, o grau da de-
ficiência e a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do
cargo, nos termos do artigo 43 do Decreto n.º 3.298/99 e suas al-
terações.

2.1.8 O não-comparecimento do candidato que se declarar
deficiente à perícia médica acarretará a perda do direito às vagas
reservadas aos candidatos em tal condição.

2.1.8.1 O candidato que se declarou deficiente reprovado na
perícia médica por não ter sido considerado deficiente, caso seja
aprovado no concurso público, figurará na lista de classificação geral
no cargo.

2.1.8.2 O candidato que se declarou deficiente, se reprovado
na perícia médica em virtude de incompatibilidade da deficiência com
as atribuições do cargo, será eliminado do concurso público.

2.1.9 As vagas definidas no subitem 2.1.2 deste Edital que
não forem providas por falta de candidatos com deficiência aprovados
serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral
de classificação.

2.1.10 O candidato que tiver a inscrição deferida para con-
correr na condição de deficiente concorrerá em igualdade de con-
dições com os demais candidatos.

3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A POSSE
3.1 Não ser servidor da Administração direta ou indireta da

União, dos estados, do Distrito Federal, e dos municípios, nem em-
pregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas.

3.2 Não participar de gerência ou administração de empresa
privada, sociedade civil, salvo a participação nos conselhos de ad-
ministração e fiscal de empresas ou entidades em que a União de-
tenha, direta ou indiretamente, participação do capital social e nem
exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou
comanditário, nos termos do inciso X, do artigo 117, da Lei n.º
8 . 11 2 / 9 0 .

3.3 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de
nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de di-
reitos políticos, nos termos do parágrafo 1.º, artigo 12, da Cons-
tituição Federal e do Decreto n.º 70.436/72.

3.4 Ter sido aprovado no concurso público.

3.5 Estar em dia com as obrigações eleitorais.
3.6 Ter certificado de reservista ou de dispensa de incor-

poração, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino.
3.7 Possuir os requisitos de escolaridade exigidos, conforme

estabelecido no item 2 deste Edital.
3.8 Ter idade mínima de dezoito anos completos, na data da

posse.
3.9 Ter aptidão física e mental para o exercício das atri-

buições.
3.10 Cumprir as determinações deste Edital.
4 DOS CANDIDATOS AMPARADOS PELO ESTATUTO

DO IDOSO
4.1 O candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta)

anos, completados até o dia das provas objetivas, que desejar fazer
jus ao benefício do parágrafo único do artigo 27 do Estatuto do Idoso
(Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003), deverá obrigatoria-
mente:

a) indicar essa condição na solicitação de inscrição via in-
ternet;

b) entregar cópia autenticada do documento de identidade
que comprove a sua idade.

4.2 A cópia autenticada do documento de identidade a que se
refere a alínea "b" do subitem anterior deverá ser entregue no INS-
TITUTO MOVENS pessoalmente ou por terceiro, endereço: SAA,
quadra 1, lote 980, Brasília/DF, CEP: 70.632-100, transmitido via fax
para o número (61) 32516017 em dias úteis do período de inscrição,
das 9 horas às 17 horas, ininterrupto, ou encaminhado via SEDEX,
postado impreterivelmente até o último dia de inscrição.

5 DO ATENDIMENTO ESPECIAL
5.1 O candidato, com deficiência ou não, que necessitar de

atendimento especial para a realização das provas deverá:
a) indicar, na solicitação de inscrição via internet, os recursos

especiais necessários;
b) entregar laudo médico ou atestado legível (original ou

cópia autenticada), emitido nos últimos três meses, atestando a ne-
cessidade do atendimento especial solicitado.

5.1.1 O laudo ou atestado médico a que se refere a alínea "b"
do subitem 5.1 deverá ser entregue no INSTITUTO MOVENS pes-
soalmente ou por terceiro, endereço: SAA, quadra 1, lote 980, Bra-
sília/DF, CEP: 70.632-100, transmitido via fax para o número (61)
32516017 em dias úteis do período de inscrição, das 9 horas às 17
horas, ininterrupto, ou encaminhado via SEDEX, postado imprete-
rivelmente até o último dia de inscrição.

5.1.2 Os candidatos que se inscreverem na condição de de-
ficientes e que solicitarem atendimento especial para a realização das
provas poderão apresentar somente o laudo médico exigido na alínea
"b" do subitem 2.1.3 deste Edital.

5.1.3 Não serão consideradas as solicitações de atendimento
especial cujos laudos tenham sido entregues fora do período de-
terminado, salvo nos casos de necessidades especiais surgidas ex-
temporaneamente, observados os critérios de viabilidade de atendi-
mento.

5.2 A solicitação de condições especiais será atendida se-
gundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.

5.3 A inexistência de laudo médico para qualquer solicitação
de atendimento especial implicará o não-atendimento desta solici-
tação.

5.4 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante
a realização das provas, além de solicitar atendimento especial para
tal fim, na forma do subitem 5.1 deste Edital, deverá levar um
acompanhante que ficará em sala reservada para essa finalidade e que
será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar
acompanhante não realizará as provas.

5.5 O laudo médico ou o atestado valerá somente para este
concurso público, não será devolvido e não serão fornecidas cópias
desse laudo.

5.6 O INSTITUTO MOVENS não se responsabiliza por
qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do laudo médico ou
do atestado a seu destino.

5.7 A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento
especial deferido será divulgada no endereço eletrônico www.mo-
vens.org.br, na ocasião da publicação do Edital de locais e horários de
realização das provas.

5.7.1 O candidato disporá de dois dias úteis, a partir da data
de divulgação da relação citada no subitem anterior, para contestar as
razões do indeferimento, pessoalmente ou por meio de fax, e-mail ou
via SEDEX. Os endereços e o telefone do fax são os constantes do
subitem 16.4 deste Edital. Após esse período, não serão aceitos pe-
didos de revisão.

6 DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
6.1 Serão cobradas as seguintes taxas de inscrição:
a) R$ 29,75 (vinte e nove reais e setenta e cinco centavos)

para o cargo de nível intermediário de Agente Administrativo;
b) R$ 44,50 (quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)

para o cargo de nível superior de Analista Técnico-Administrativo.
6.2 As inscrições deverão ser efetuadas, única e exclusi-

vamente, via internet, no endereço eletrônico www.movens.org.br,
solicitadas no período entre 10 horas do dia 1º de março de 2010 e 23
horas e 59 minutos do dia 14 de março de 2010, observado o horário
oficial de Brasília/DF.

6.3 No ato da solicitação de inscrição, o candidato deverá
indicar, obrigatoriamente:

a) a opção de cargo para o qual deseja concorrer; e
b) se candidato ao Cargo de Analista Técnico-Administra-

tivo, a sua opção de Língua Estrangeira para realização das provas -
Inglês ou Espanhol.

6.4 O INSTITUTO MOVENS não se responsabilizará por
solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, conges-
tionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.

6.5 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição por meio de boleto bancário, pagável em toda a rede ban-
cária.

6.6 O boleto bancário para o pagamento da taxa de inscrição
estará disponível no endereço eletrônico www.movens.org.br e deverá
ser impresso imediatamente após a conclusão do preenchimento da
ficha de solicitação de inscrição on-line.

6.7 O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto
bancário deverá ser efetuado até o dia 15 de março de 2010.

6.8 As inscrições somente serão acatadas após a compro-
vação de pagamento da taxa de inscrição.

6.9 O comprovante de inscrição do candidato estará dis-
ponível no endereço eletrônico www.movens.org.br, após o acata-
mento da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato
a obtenção desse documento.

7. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
7.1 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de

inscrição, exceto para os candidatos amparados pelo Decreto n.º
6.593, de 2 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União
de 3 de outubro de 2008.

7.2 Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o can-
didato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa
renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de 2007.

7.3 O candidato que desejar solicitar isenção do pagamento
da taxa de inscrição deverá preencher o formulário de inscrição na
forma do subitem 6.3 e indicar tal intenção no campo apropriado, no
período de 1.º a 3 de março de 2010, informando obrigatoriamente o
Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico e
declarando que atende às condições estabelecidas no subitem 7.2.

7.4 O INSTITUTO MOVENS verificará a veracidade das
informações prestadas pelo candidato juntamente ao órgão gestor do
CadÚnico e terá decisão terminativa sobre a concessão ou não do
benefício.

7.5 As informações prestadas no requerimento de isenção
serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo este res-
ponder, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que
acarreta sua eliminação do concurso público e aplicação das demais
sanções legais.

7.6 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de
inscrição ao candidato que não observar as condições estabelecidas
neste Edital.

7.7 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de
valor de inscrição via postal, via fax ou via correio eletrônico.

7.8 A relação dos pedidos de isenção deferidos será di-
vulgada até o dia 11 de março de 2010, no endereço eletrônico
w w w. m o v e n s . o rg . b r.

7.9 Não haverá recurso contra o indeferimento do reque-
rimento de isenção da taxa de inscrição.

7.10 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção
indeferidos deverão acessar o endereço eletrônico www.mo-
vens.org.br, imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição e
efetuar o pagamento até o dia 15 de março de 2010, conforme
procedimentos descritos neste Edital.

7.11 O candidato que não tiver seu pedido de isenção de-
ferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição, na forma
e no prazo estabelecidos no item anterior, estará automaticamente
excluído do concurso público.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO
NO CONCURSO PÚBLICO

8.1 São vedadas as inscrições condicional, extemporânea, via
postal, via fax ou via correio eletrônico.

8.1.1 É considerada inscrição extemporânea a que tem o
pagamento efetuado após a data estabelecida neste Edital.

8.2 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer
o edital e certificar-se de que preencherá todos os requisitos exigidos
no momento da posse. Uma vez efetivada a inscrição, não será per-
mitida, em hipótese alguma, a sua alteração, desistência e/ou ar-
rependimento.

8.3 Os candidatos poderão se inscrever para mais de um
cargo, desde que atendam aos requisitos estabelecidos no item 2 deste
Edital.

8.4 É vedada a transferência para terceiros do valor pago a
título de taxa, assim como a transferência da inscrição para outrem.

8.5 Para efetuar a inscrição é imprescindível o número de
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

8.6 Terá a sua inscrição cancelada e será automaticamente
eliminado do concurso público o candidato que usar o CPF de ter-
ceiro para realizar a sua inscrição.

8.7 O candidato deverá obrigatoriamente preencher de forma
completa os campos referentes ao nome e ao endereço, bem como
deverá informar o CEP correspondente à sua residência.

8.8 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não
será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento
do certame por conveniência da Administração.

8.9 Informações complementares acerca da inscrição estarão
disponíveis no endereço eletrônico www.movens.org.br

9 DAS PROVAS
9.1 Serão aplicadas provas objetivas e prova discursiva, to-

das de caráter eliminatório e classificatório, conforme os objetos de
avaliação constantes deste Edital, de acordo com os quadros a se-
guir:
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9.1.1 CARGO: ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

P R O VA
TIPO

ÁREA DE CONHECIMENTO N.º DE
QUESTÕES

PESO VALOR TOTAL DE PON-
TOS POR PROVA

P1
Objetiva

LÍNGUA PORTUGUESA 15 2,00 30,00

P2
Objetiva

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Noções de Informática - 5 questões

Língua Estrangeira - 5 questões

10 1,00 10,00

P3
Objetiva

CONHECIMENTOS GERAIS
Administração Pública - 10 questões

Planejamento e Orçamento - 10 questões

20 1,50 30,00

P4
Objetiva

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Setor de Cultura do Governo Federal

15 2,00 30,00

P5
Discursiva

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Setor de Cultura do Governo Federal

- 1,00 10,00

9.1.1.1 A parte de Língua Estrangeira da Prova de Conhecimentos Básicos (P2) - Inglês ou Espanhol - será objeto de opção do candidato no
momento da inscrição.
9.1.1.2 Os candidatos deverão realizar exclusivamente a Prova de Conhecimentos Básicos correspondente à sua opção de Língua Estrangeira
- Inglês ou Espanhol.
9.1.2 CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

P R O VA
TIPO

ÁREA DE CONHECIMENTO N.º DE
QUESTÕES

PESO VALOR TOTAL DE PON-
TOS POR PROVA

P1
Objetiva

LÍNGUA PORTUGUESA 15 2,00 30,00

P2
Objetiva

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Noções de Informática

10 1,00 10,00

P3
Objetiva

CONHECIMENTOS GERAIS
Administração Pública

20 1,50 30,00

P4
Objetiva

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Setor de Cultura do Governo Federal

15 2,00 30,00

P5
Discursiva

Redação em Língua Portuguesa - 1,00 10,00

9.2 As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 25 de
abril de 2010, no período da manhã para o cargo de Agente ad-
ministrativo e no período da tarde para o cargo de Analista Técnico-
Administrativo, e terão duração de 4 horas e 30 minutos.
9.3 Os locais e os horários de realização das provas serão divulgados
na Internet, no endereço eletrônico www.movens.org.br, na data pro-
vável de 15 de abril de 2010. São de responsabilidade exclusiva do
candidato a identificação correta de seu local de provas e o com-
parecimento no horário determinado.
9.3.1 O INSTITUTO MOVENS poderá enviar, via e-mail, comu-
nicação pessoal dirigida ao candidato informando o local de rea-
lização das provas, sendo de sua exclusiva responsabilidade a ma-
nutenção/atualização de seu correio eletrônico.
9.3.1.1 O envio da comunicação pessoal citada no subitem 9.3.1 não
o desobriga do dever de observar o edital a ser publicado, consoante
o que dispõe o subitem 9.3 deste Edital.
9.4 O candidato deverá comparecer ao local designado para a rea-
lização das provas objetivas com antecedência mínima de uma hora
do horário fixado para o seu início, munido do documento de iden-
tidade original, do comprovante de inscrição e de caneta esferográfica
de tinta preta. Não será permitido uso de lápis, lapiseira e/ou borracha
durante a realização das provas.
9.5 O candidato deverá permanecer no local de realização das provas,
obrigatoriamente, por, no mínimo, uma hora após o início das pro-
vas.
9.6 O candidato somente poderá levar o seu caderno de provas no
decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado
para o término das provas.
9.6.1 O candidato que se retirar do ambiente de provas antes do prazo
estabelecido no subitem anterior não poderá retornar para retirar o seu
caderno de provas.
10 DAS PROVAS OBJETIVAS
10.1 As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório,
versarão sobre conhecimento técnico acerca do conteúdo de temas
relacionados às áreas de conhecimento, conforme o quadro de provas
constante do subitem 9.1 deste Edital.
10.2 Cada questão das provas objetivas será constituída de cinco
opções (A, B, C, D e E) e uma resposta correta única, de acordo com
o enunciado da questão. Para cada questão, haverá, na folha de
respostas, cinco campos de marcação: um campo para cada uma das
cinco opções A, B, C, D e E, devendo o candidato preencher apenas
o correspondente à resposta julgada correta, conforme o enunciado da
questão.
10.3 O candidato transcreverá as respostas das provas objetivas para
a folha de respostas, utilizando-se para esta finalidade exclusivamente
de caneta esferográfica de tinta preta.
10.4 A folha de respostas será o único documento válido para a
correção das provas objetivas e o candidato será o único responsável
pelo seu preenchimento, devendo 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 de preenchimento por parte do candidato.
10.5 Para cada questão, o candidato marcará, obrigatoriamente, um, e
somente um dos cinco campos da folha de respostas e arcará com os
prejuízos decorrentes de marcações indevidas. Serão consideradas
marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este Edital
ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emen-
dada, ou campo de marcação não-preenchido integralmente. As mar-
cações indevidas serão da exclusiva responsabilidade do candidato.
10.6 É vedado ao candidato amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de
qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar
com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da
leitura óptica.

10.7 Não será permitido que outras pessoas façam as marcações na
folha de respostas, ressalvados os casos de atendimento especial.
Neste caso, se necessário, o candidato será acompanhado por agente
do INSTITUTO MOVENS devidamente treinado.
10.8 O INSTITUTO MOVENS coletará a impressão digital na folha
de respostas dos candidatos que realizarem as provas.
10.9 É responsabilidade do candidato a conferência de seus dados
pessoais, em especial o nome, o número de inscrição e o número de
seu documento de identidade impressos na sua folha de respostas.
10.10 Caso haja mais de um tipo de prova, o candidato deverá
verificar se o tipo de prova recebido é o mesmo determinado na sua
folha de respostas.
10.11 Não será permitida a consulta a apontamentos, a textos legais
ou qualquer instrumento similar.
11 DA PROVA DISCURSIVA
11.1 A prova discursiva (P5), de caráter eliminatório e classificatório,
valerá 10 pontos.
11.2 A prova discursiva para o Cargo de Analista Técnico-Admi-
nistrativo versará sobre conhecimento técnico acerca do conteúdo de
temas relacionados às áreas de conhecimento, conforme o quadro de
provas constante do subitem 9.1 deste Edital e será avaliada quanto
ao domínio do conteúdo do(s) tema(s) abordado(s) - demonstração de
conhecimento técnico aplicado - bem como quanto ao domínio da
modalidade escrita da Língua Portuguesa.
11.3 A prova discursiva para o Cargo de Agente Administrativo
consistirá na elaboração de texto descritivo, narrativo ou dissertativo
e será avaliada quanto ao domínio do conteúdo - conhecimento do
tema - bem como quanto ao domínio da modalidade escrita da Língua
Portuguesa.
11.4 O candidato receberá nota zero na prova discursiva em casos de
fuga ao tema, de inexistência de texto ou de identificação em local
indevido.
11.5 Serão avaliados a apresentação, a legibilidade, a estrutura tex-
tual, o desenvolvimento e o conhecimento do tema, bem como o
domínio da modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa
usada contemporaneamente no Brasil.
11.6 A avaliação do domínio da modalidade escrita, formal e culta da
língua portuguesa considerará aspectos como ortografia (acentuação e
emprego de letras), pontuação, concordância, regência, sintaxe de
construção, propriedade vocabular e divisão silábica.
11.7 Qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apro-
priado ou que ultrapassar a extensão máxima definida no caderno da
prova escrita específica será desconsiderado, para efeito de avalia-
ção.
11.8 A prova discursiva deverá ser feita pelo próprio candidato, à
mão, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, não
sendo permitida a interferência e/ou participação de outras pessoas,
salvo em caso de candidato com deficiência, se a deficiência im-
possibilitar a redação pelo próprio candidato e de candidato que
solicitou atendimento especial. Nesse caso, o candidato será acom-
panhado por um agente do INSTITUTO MOVENS devidamente trei-
nado, para o qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a
grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.
11.9 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser
assinada, rubricada nem conter, em outro local que não o apropriado,
qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação.
Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço des-
tinado à transcrição de textos definitivos acarretará a anulação dos
textos.
11.10 A folha de texto definitivo será o único documento válido para
a avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho no caderno de
prova é de preenchimento facultativo e não valerá para tal fina-
lidade.
11.11 Não haverá substituição da folha de texto definitivo por erro do
candidato.
11.12 Não será permitida consulta durante a realização da prova
discursiva.

12 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO
12.1 As provas objetivas de todos os candidatos serão corrigidas por
meio de processamento eletrônico.
12.2 Para cada candidato será calculado:
a) o número de acertos em cada prova objetiva Pi (NAi), que é igual
ao número de questões da folha de respostas concordantes com o
gabarito oficial definitivo;
b) o número de erros em cada prova objetiva Pi (NEi), que é igual ao
número de questões da folha de respostas discordantes do gabarito
oficial definitivo;
c) o fator de ajuste em cada prova objetiva Pi ( FA i), que será igual ao
número de erros (NEi) dividido por 5;
d) a nota em cada prova objetiva (NPi), que será igual ao número de
acertos diminuído do fator de ajuste (FAi), tudo isto multiplicado pelo
peso da respectiva prova;
e) a nota final nas provas objetivas (NFP), que será igual à soma das
notas em todas as provas objetivas (NPi).
12.3 Questões deixadas em branco (não marcadas) ou com mais de
uma marcação (dupla marcação) não serão consideradas como erro e
nem como acerto.
12.4 Será eliminado do concurso público o candidato que se en-
quadrar em pelo menos um dos critérios elencados a seguir:
a) obtiver nota inferior a 6,00 (seis pontos) na prova de Língua
Portuguesa (P1);
b) obtiver nota inferior a 6,00 (seis pontos) na prova de Conhe-
cimentos Gerais (P3);
c) obtiver nota inferior a 6,00 (seis pontos) na prova de Conhe-
cimentos Específicos (P4);
d) obtiver nota final nas provas objetivas (NFP) inferior a 40,00
(quarenta pontos).
12.5 Os candidatos eliminados na forma do subitem 12.4 do presente
Edital não terão classificação alguma no concurso público.
12.6 Os candidatos não eliminados na forma do subitem 12.4 serão
ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota final nas
provas objetivas (NFP).
12.6.1 Os candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer
na condição de deficientes, não eliminados na forma do subitem 12.4,
serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota final
nas provas objetivas (NFP).
12.7 Com base nas listas organizadas na forma do subitem 12.6, será
corrigida a prova discursiva dos candidatos classificados em até cinco
vezes o número de vagas, observados os empates na última colocação
e a reserva de vagas para candidatos com deficiência.
12.7.1 O candidato que não tiver a sua prova discursiva corrigida na
forma do subitem anterior será automaticamente eliminado e não terá
classificação alguma no concurso.
12.7.2 A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório,
será corrigida conforme critérios a seguir:
a) em casos de fuga ao tema, de não haver texto ou de identificação
em local indevido, o candidato receberá nota ZERO na prova dis-
cursiva;
b) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema
totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NC);
c) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número
de erros (NE) do candidato, considerando-se aspectos tais como:
pontuação, morfossintaxe e propriedade vocabular;
d) será computado o número total de linhas (TL) efetivamente es-
critas pelo candidato;
e) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento
de texto que for escrito fora do local apropriado e/ou que ultrapassar
a extensão máxima de 30 linhas;
f) será calculada, então, para cada candidato, a nota na prova dis-
cursiva (NPD), como sendo igual a NC menos duas vezes o resultado
do quociente NE / TL;
g) se NPD for menor que zero, considerar-se-á NPD = zero.
12.7.3 A prova discursiva será anulada se o candidato não devolver
sua folha de texto definitivo.
12.8 Será eliminado do concurso público o candidato que obtiver nota
na Prova Discursiva inferior a 5,00 pontos.
12.9 Todos os cálculos citados neste Edital serão considerados até a
segunda casa decimal, arredondando-se o número para cima, se o
algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco.
13 DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO
PÚBLICO
13.1 A nota final (NF) do concurso público será o somatório da nota
final nas provas objetivas e da nota na prova discursiva (NPD),
quando for o caso.
13.2 Os candidatos aprovados serão classificados e ordenados se-
gundo a ordem decrescente da nota final no concurso público (NF),
observados os critérios de desempate citados no item 10 deste Edi-
tal.
13.3 Conforme disposto no Decreto n.º 6.944, de 21 de agosto de
2009, serão eliminados do concurso público os candidatos que forem
classificados em posições superiores às definidas no quadro abaixo,
conforme o número de vagas para cada cargo e a reserva de vagas
para pessoas com deficiência e respeitados os empates nas últimas
colocações.

C a rg o Quantidade de
vagas

Posição

Analista Técnico-Administrativo (pes-
soas com deficiência)

6 25

Analista Técnico-Administrativo 27 60
Agente Administrativo

(pessoas com deficiência)
46 92

Agente Administrativo 226 452

13.4 Serão publicados no Diário Oficial da União os seguintes re-
sultados:
a) resultado final nas provas objetivas dos candidatos que tiveram sua
prova discursiva corrigida;
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b) resultado provisório nas provas discursivas;
c) resultado final nas provas discursivas; e
d) resultado final do concurso (observado o subitem 13.3) e as res-
pectivas notas finais e classificações finais no concurso.
13.4.1 O desempenho de todos os candidatos poderá ser consultado
via internet, no endereço www.movens.org.br, após a publicação do
resultado final das provas objetivas e discursivas.
14 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
14.1 Para desempate deverá ser observada a preferência resultante da
aplicação dos quesitos na ordem a seguir:
a) for mais idoso, desde que tenha idade superior a sessenta anos,
conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso;
b) obtiver maior nota na prova objetiva de Conhecimentos Espe-
cíficos (NP4);
c) obtiver maior nota na prova objetiva de Conhecimentos Gerais
(NP3);
d) obtiver maior nota na prova objetiva de Língua Portuguesa
(NP1);
e) obtiver maior nota na prova discursiva (NP5).
15 DOS RECURSOS
15.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão
divulgados na internet, no endereço eletrônico www.movens.org.br,
em data a ser determinada no caderno de provas.
15.2 Os recursos devem ser apresentados em formulário próprio, em
local a ser divulgado na publicação do gabarito oficial preliminar.
15.2.1 O modelo do formulário para interposição de recurso será
divulgado na publicação do gabarito oficial preliminar.
15.3 Não será aceito recurso via postal, via fax ou via e-mail, ou,
ainda, interposto fora do prazo estabelecido nestas instruções.
15.4 Os candidatos devem entregar o recurso de acordo com as
seguintes especificações:
a) os recursos devem ser digitados ou manuscritos com letra le-
gível;
b) o candidato deverá utilizar um formulário para cada questão;
c) o candidato deve entregar duas vias (original e cópia) de cada
recurso;
d) o conjunto de recursos de cada candidato deverá ser entregue com
uma única capa.
15.4.1 Recursos interpostos em desacordo com as especificações con-
tidas neste Edital e no formulário não serão avaliados.
15.5 O candidato deve identificar-se apenas na capa do recurso. Não
serão avaliados os recursos que contenham algum tipo de marca que
identifique o candidato recorrente.
15.6 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
recurso. Recurso ilegível, inconsistente ou interposto fora do prazo
estabelecido será indeferido preliminarmente.
15.7 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos
ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem como contra o resultado
final das provas objetivas.
15.8 Recursos com teor idêntico/assemelhado ou ofensivo serão pre-
liminarmente indeferidos.
15.9 Em caso de alteração de gabarito oficial preliminar de questão
de prova, em virtude dos recursos interpostos, essa alteração valerá
para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
15.10 Todos os recursos serão analisados e as justificativas das al-
terações/anulações de gabarito serão divulgadas no endereço eletrô-
nico www.movens.org.br quando da divulgação do gabarito defini-
tivo. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
15.11 A forma e o prazo para a interposição de recursos contra o
resultado provisório na prova discursiva serão disciplinados no edital
de resultado provisório desta prova.
16 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para
o concurso público contidas neste Edital e em outros a serem pu-
blicados e nos comunicados divulgados no endereço eletrônico
w w w. m o v e n s . o rg . b r
16.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a pu-
blicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este
concurso público no endereço eletrônico www.movens.org.br
16.3 O candidato poderá obter informações referentes ao concurso
público na Central de Atendimento do INSTITUTO MOVENS, lo-
calizado no SAA, quadra 1, lote 980, CEP: 70632-100, Brasília/DF,
por meio do telefone (61) 3251-6060, ou pela internet, no endereço
eletrônico www.movens.org.br, ressalvado o disposto no subitem
16.3.1 deste Edital.
16.3.1 Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas,
locais e horários de realização das provas e nem de resultados, ga-
baritos, notas, classificação, convocações ou outras quaisquer rela-
cionadas aos resultados provisórios ou finais das provas e do con-
curso público. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e
os comunicados a serem divulgados na forma do subitem 16.2 deste
Edital.
16.4 O candidato que desejar relatar ao INSTITUTO MOVENS fatos
ocorridos durante a realização do concurso público deverá encami-
nhar correspondência à Central de Atendimento do INSTITUTO MO-
VENS: SAA, quadra 1, lote 980, CEP: 70632-100, Brasília/DF; en-
caminhar mensagem pelo fax de número (61) 3251-6017 ou para o
endereço eletrônico candidato@movens.org.br.
16.5 O candidato deverá comparecer ao local designado para a rea-
lização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário
fixado para o seu início, munido dos documentos e do material
determinado para cada uma das provas.
16.6 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas
pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos
Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; car-
teiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (or -
dens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; car-
teiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas
por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira
de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo apro-
vado pelo artigo 159 da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997).

16.6.1 Para candidatos estrangeiros de nacionalidade portuguesa, nos
termos do subitem 3.3, os documentos válidos serão a carteira de
estrangeiro ou o passaporte visado.
16.6.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões
de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo
antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de iden-
tidade, nem documentos ilegíveis, nãoidentificáveis e/ou danifica-
dos.
16.6.3 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que
autenticada, nem protocolo do documento.
16.7 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não
apresentar documento de identidade original, na forma definida no
subitem 16.6 deste Edital, não poderá fazer as provas e será au-
tomaticamente eliminado do concurso público.
16.8 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de
realização das provas, documento de identidade original, por motivo
de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no
máximo, noventa dias, ocasião em que se submeterá à identificação
especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de im-
pressão digital em formulário próprio.
16.8.1 A identificação especial será exigida, também, ao candidato
cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fi-
sionomia ou à assinatura do portador.
16.9 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes
dos predeterminados em edital ou em comunicado.
16.10 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização
das provas após o horário fixado para o seu início.
16.10.1 A inobservância do subitem anterior acarretará a nãocorreção
das provas e, consequentemente, a eliminação do candidato no con-
curso público.
16.11 O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá
retornar em hipótese alguma.
16.12 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo pre-
visto para a aplicação das provas em razão do afastamento de can-
didato da sala de provas.
16.13 Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O
não-comparecimento a estas implicará a eliminação automática do
candidato.
16.14 Não será permitida, durante a realização das provas, a co-
municação entre os candidatos nem a utilização de qualquer material
de consulta.
16.15 Será eliminado do concurso público, o candidato que, durante a
realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrô-
nicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular ou equi-
pamento similar, máquina fotográfica, controle de alarme de carro
etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quais-
quer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e,
ainda, lápis, lapiseira e/ou borracha.
16.15.1 O INSTITUTO MOVENS recomenda que, no dia de rea-
lização das provas, o candidato não leve nenhum dos objetos citados
no subitem anterior.
16.15.2 O INSTITUTO MOVENS não se responsabilizará por perdas
ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos
durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
16.16 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de
provas portando armas. O candidato que estiver armado será en-
caminhado à Coordenação.
16.17 O INSTITUTO MOVENS poderá submeter os candidatos ao
sistema de detecção de metal no dia de realização das provas.
16.18 Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do
concurso público o candidato que, durante a sua realização:
a)for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das
provas;
b)utilizar-se de livros, dicionário, notas ou impressos que não forem
explicitamente permitidos ou, ainda, que se comunicar com outro
candidato;
c)faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe
de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com os
demais candidatos;
d)fizer anotação de informações relativas às suas respostas no com-
provante de inscrição ou em qualquer outro meio que não os per-
mitidos;
e)recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo
destinado para a sua realização;
f)afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de
fiscal;
g)ausentar-se da sala, a qualquer tempo, levando a folha de res-
postas;
h)descumprir as instruções contidas no caderno de provas e na folha
de respostas.
i)perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em
comportamento indevido;
j)utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter
aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso
público;
k)não permitir a coleta de sua assinatura e de sua impressão digital.
16.19 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por
qualquer membro da equipe de aplicação, informações referentes ao
seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação.
16.20 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico,
estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o can-
didato utilizado processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será
automaticamente eliminado do concurso público.
16.21 O concurso público terá validade de um ano, a contar da
publicação da homologação do concurso público no Diário Oficial da
União, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
16.22 O candidato deverá manter atualizado seu endereço perante o
INSTITUTO MOVENS, enquanto estiver participando do concurso

público, e perante o MINISTÉRIO DA CULTURA - MinC se se-
lecionado. São de exclusiva responsabilidade do candidato os pre-
juízos advindos da não-atualização de seu endereço.
16.23 O MINISTÉRIO DA CULTURA - MinC ou o INSTITUTO
MOVENS não arcarão com quaisquer despesas de deslocamento de
candidatos para a realização das provas e/ou mudança de candidato
para a posse.
16.24 Os casos omissos serão resolvidos pelo INSTITUTO MOVENS
em conjunto com o MINISTÉRIO DA CULTURA - MinC.
16.25 Legislação com entrada em vigor após a data de publicação
deste Edital não será objeto de avaliação nas provas do concurso
público.
16.26 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente
poderão ser feitas por meio de outro edital.
17 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO - PROVAS OBJETIVAS E
D I S C U R S I VA S
17.1 HABILIDADES - As questões das provas avaliarão habilidades
que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo com-
preensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a ca-
pacidade de raciocínio.
17.2 CONHECIMENTOS - Serão avaliados nas provas, além de
habilidades, conhecimentos conforme descrito a seguir.
13.2.1 LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS
1 Compreensão e interpretação de textos. 2 Tipologia textual. 3 Or-
tografia oficial. 4 Acentuação gráfica. 5 Emprego das classes de
palavras. 6 Concordância nominal e verbal. 7 Regência verbal e
nominal. 8 Emprego do sinal indicativo da crase. 9 Pontuação. 10
Significação das palavras. 11 Sintaxe da frase e do período. 12 Re-
dação oficial: Manual de Redação da Presidência da República.
13.2.2 CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA O CARGO DE ANA-
LISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS ou ESPANHOL
1 Conhecimentos básicos de inglês ou Espanhol. 1.1 Compreensão de
textos escritos em língua inglesa ou língua Espanhola. 1.2 Itens gra-
maticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
1. Sistema Operacional Windows XP e Linux. 2. Conceitos de or-
ganização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas. 3.
Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a intranet, Internet e a
correio eletrônico. 4. Programas e Aplicativos: Microsoft Office
2003: Word, PowerPoint, Excel, Visio; 5. Internet Explorer e Outlook
Express - Envio e recebimento de mensagens (incluindo a utilização
de arquivos anexos); 5.1. Localização de mensagens nas pastas; 5.2.
Organização das mensagens em pastas e subpastas; 5.3. manutenção
do catálogo de endereços. 6. Conceitos e procedimentos de proteção
e segurança da informação.
13.2.3 CONHECIMENTOS GERAIS PARA O CARGO DE ANA-
LISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1. Conceito. 2. Estrutura dos poderes no Brasil. 3. Organização do
Poder Executivo: 3.1 Administração Direta; 3.2 Administração Des-
centralizada: Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades
de Economia Mista e Agencias Reguladoras. 4. Poder de Polícia. 5.
Princípios da Administração Pública. 6. Atos Administrativos. 7. Fun-
cionário Público e o Empregado Público: 7.1 Requisitos para o pro-
vimento de cargos Públicos; 7.2 Direitos e deveres do servidor pú-
blico. 8. Licitação Pública: 8.1 Modalidades de licitação; 8.2 Pregão
eletrônico; 8.3 Pregão Presencial; 8.4 Dispensa e inexigibilidade de
licitação. 9. Contrato administrativo: 9.1 Alteração de contratos ad-
ministrativos. 10. Terceiro Setor e sua regulação no Brasil. 11. Có-
digo de Ética do Servidor Público Federal.
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
1. Conceitos de Planejamento Governamental e de Orçamento Pú-
blico. 2. A intervenção do Estado na Economia. 3. Sistema de Pla-
nejamento Federal: 3.1 Plano Plurianual - PPA; 3.2 Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO; 3.3 Lei Orçamentária Anual - LOA. 4. Clas-
sificação econômica da Receita e da Despesa Orçamentária. 5. Des-
centralização de recursos orçamentários. 6. Destaque orçamentário. 7.
Convênio. 8. Prestação de contas. 9. Controle Interno e o Controle
Externo da execução orçamentária. 10. Programas e ações contidas no
PPA, relativas ao setor Cultura. 11. Lei de Responsabilidade Fiscal.
13.2.4 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE
ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
SETOR DE CULTURA DO GOVERNO FEDERAL
1. O Setor Cultura na Constituição Federal. 2. Estrutura organiza-
cional e competências do Ministério da Cultura e de suas Entidades
Vinculadas. 3. Políticas, Programas e Ações do Ministério da Cultura.
4. O Plano Nacional de Cultura. 5. O Sistema Nacional de Cultura. 6.
Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC (Lei Rouanet) e
regulamentações. 6.1. Mecanismos de fomento à atividade audio-
visual. 7. Preservação e Proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro. 8.
Cultura e inclusão social. 9. Economia da Cultura. 9.1. Indústria
cultural. 9.2. Ativos culturais. 10. Cultura e o Desenvolvimento eco-
nômico sustentável.
13.2.5 CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA O CARGO DE
AGENTE ADMINISTRATIVO
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
1. Sistema Operacional Windows XP e Linux. 2. Conceitos de or-
ganização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas. 3.
Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a intranet, Internet e a
correio eletrônico. 4. Programas e Aplicativos: Microsoft Office
2003: Word, PowerPoint, Excel, Visio; 5. Internet Explorer e Outlook
Express - Envio e recebimento de mensagens (incluindo a utilização
de arquivos anexos); 5.1. Localização de mensagens nas pastas; 5.2.
Organização das mensagens em pastas e subpastas; 5.3. manutenção
do catálogo de endereços. 6. Conceitos e procedimentos de proteção
e segurança da informação.
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13.2.6 CONHECIMENTOS GERAIS PARA O CARGO DE AGEN-
TE ADMINISTRATIVO
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1. Conceito de Administração Pública. 2. Noções de orçamento e
contabilidade pública. 3. Direitos e deveres do servidor público. 4.
Noções de Licitação Pública: 4.1 Modalidades de licitação; 4.2 Pre-
gão eletrônico; 4.3 Pregão Presencial; 4.4 Dispensa e inexigibilidade
de licitação. 5. Prestação de Contas de Transferências de Recursos
Públicos. 6. Código de Ética do Servidor Público Federal.
13.2.7 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE
AGENTE ADMINISTRATIVO
SETOR DE CULTURA DO GOVERNO FEDERAL
1. Conhecimento Básico da Estrutura organizacional e competências
do Ministério da Cultura e de suas Entidades Vinculadas. 2. Co-
nhecimento dos principais, Programas e Ações do Ministério da Cul-
tura. 3. Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC (Lei
Rouanet) e regulamentações. 3.1. Mecanismos de fomento à atividade
audiovisual.

RANULFO ALFREDO MANEVY DE PEREIRA
MENDES

AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA
SECRETARIA DE GESTÃO INTERNA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Superintendente de Fiscalização da Agência Nacional do
Cinema - ANCINE, no uso de suas atribuições e para os fins pre-
vistos no art. 26 da Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999, INTIMA as
empresas abaixo que se encontram em local incerto e não sabido, para
ciência das decisões proferidas nos Processos Administrativos San-
cionadores contra elas abertos:

ILHA PRODUÇÕES LTDA - ME, CNPJ 05.105.345/0001-
23 - Processo Nº 01580.019055/2008-38; Decisão de multa no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais); DREAMLAND DISTRIBUIDORA
DE FILMES LTDA, CNPJ 08.580.366/0001-99 - Processo Nº
01580.016855/2008-05; Decisão de multa no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais); MOVIE STAR DO BRASIL ENTRETENI-
MENTO E LAZER LTDA, CNPJ 04.658.426/0001-98 - Processo Nº
01580.027869/2007-65; Decisão de ANULAÇÃO do Auto de In-
fração nº 660/2008 e de todos os atos dele decorrentes; CASA DE
CINEMA PRODUÇÕES LTDA, CNPJ 02.002.371/0001-38 - Pro-
cesso Nº 01580.041487/2008-25; Decisão de multa no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais); CASA DE CINEMA PRODUÇÕES LTDA,
CNPJ 02.002.371/0001-38 - Processo Nº 01580.041515/2008-12; De-
cisão de ANULAÇÃO do Auto de Infração nº 2572/2009.

A contar desta publicação, a empresa terá 20 (vinte) dias
para apresentação de recurso, conforme o art. 10 do Decreto
6.590/2008. Os referidos processos encontram-se disponíveis para
consulta na Superintendência de Fiscalização da ANCINE, situada à
Av. Graça Aranha, 35 - 7º andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ.
Telefone para contato: (21) 2240-1522.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2010.

TULIO FARACO

FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO

E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE RESCISÃO

Processo nº 01550.000226/2009-93. Concurso nº 1/2009. Objeto: Fica
rescindido o Contrato nº 25/2009 firmado com a bolsista Cristiane
Almeida Rodrigues. Data da rescisão: 11/02/2010. Rio de Janeiro, 11
de fevereiro de 2010. Carlos Renato Costa Marinho, Coordenador-
Geral de Planejamento e Orçamento.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
E ARTÍSTICO NACIONAL

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato n° : 008/2009. Processo nº: 01450.014150/2009-10 - CNPJ
Contratante: 26.474.056/0001-71. Contratante: INSTITUTO DO PA-
TRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTISTICO NACIONAL. CPF Con-
tratado: 009.844.954-01. Contratado: JULIANO LOUREIRO CELI-
NO MORAIS DE CARVALHO. Objetivo: A prestação de serviços
técnicos por tempo determinado sem vínculo efetivo com o CON-
TRATANTE por parte do CONTRATADO, para atender a neces-
sidade temporária de excepcional interesse público do CONTRA-
TANTE. Fundamento Legal: alínea "i" do inciso VI do artigo 2º da
Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, com a redação dada pela
Medida Provisória nº 431, de 14 de maio de 2008, transformada em
Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008. Valor da Despesa: R$
8.300,00 (oito mil e trezentos reais) mensais. Data da assinatura: 12
de fevereiro de 2009. Vigência: 11 de fevereiro de 2013.

SUPERINTENDÊNCIA NO PARÁ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No- 1/2010

Nº Processo: 01492000006201035 . Objeto: Serviço de fornecimento
de energia elé-trica nas dependências da Superintendência Estadual
do IPHAN, no estado do Pará. Total de Itens Licitados: 00001 .
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93 . Jus-
tificativa: Concessionária de energia elétrica. Declaração de Dispensa

em 11/02/2010 . RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO
. Coordenador de Administração . Ratificação em 11/02/2010 . MA-
RIA DOROTÉA DE LIMA . Superintendente . Valor: R$ 52.000,00
. Contratada :CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. -CELPA .

(SIDEC - 12/02/2010) 343026-40401-2009NE900036

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No- 2/2010

Nº Processo: 01492000009201079 . Objeto: Serviços de telefonia fixa
local no presente exercício na Superintendência Estadual doIPHAN,
estado do Pará. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal:
Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Inviabilidade de
competição. Declaração de Inexigibilidade em 11/02/2010 . RAI-
MUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO . Coordenador de
Administração . Ratificação em 11/02/2010 . MARIA DOROTÉA DE
LIMA . Superintendente . Valor: R$ 33.600,00 . Contratada :TE-
LEMAR NORTE LESTE S/A .

(SIDEC - 12/02/2010) 343026-40401-2009NE900036

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No- 3/2010

Nº Processo: 01492000010201001 . Objeto: Serviço de manutenção
de esgoto e fornecimento de água potável nas dependências da Su-
perintendência Estadual do IPHAN/PA. Total de Itens Licitados:
00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 .
Justificativa: Inviabilidade de competição, concessionária de serviço
público. Declaração de Inexigibilidade em 11/02/2010 . RAIMUNDO
NONATO DOS SANTOS CARDOSO . Coordenador de Adminis-
tração . Ratificação em 11/02/2010 . MARIA DOROTÉA DE LIMA
. Superintendente . Valor: R$ 9.600,00 . Contratada :COMPANHIA
DE SANEAMENTO DO PARA .

(SIDEC - 12/02/2010) 343002-40401-2009NE900036

SUPERINTENDÊNCIA EM SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO No- 17/2009

Nº Processo: 01506000766200911. Contratante: INSTITUTO DO PA-
TRIMONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Con-
tratado: 09140699000160. Contratado : EDITORA AFID LTDA - ME
-Objeto: Contratacao de servicos de producao de material, divulgacao
e assessoria de imprensa para a realizacao do Seminario do Bom
Retiro. Fundamento Legal: Art. 24, inciso II da Lei 8666/93 Vigência:
31/12/2009 a 28/05/2010. Valor Total: R$6.490,00. Fonte: 100000000
- 2009NE900190. Data de Assinatura: 31/12/2009.

(SICON - 12/02/2010) 343026-40401-2009NE900036

SECRETARIA DA IDENTIDADE
E DA DIVERSIDADE CULTURAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 713975/2009-MINC/FNC,
processo nº 01400.021152/2009-42. Concedente: A União por in-
termédio do Ministério da Cultura, CNPJ nº 01.264.142/0002-00,
Convenente: Instituto de Pesquisa e Documentação Etnográfica -
Olhar Etnográfico, CNPJ nº 06.132.761/0001-83, Objeto: Correção
dos valores para execução do Convênio. Valor Total R$ 254.665,76,
Valor da Contrapartida R$ 54.759,51, Valor a ser transferido e des-
centralizado no exercício em curso R$ 199.906,25 Data e Assinaturas:
01/02/2010, Américo José Córdula Teixeira, CPF nº 048.602.538-17 e
Ricardo Calaça Manoel, CPF nº 515.517.721-91.

SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Convênio nº 720530/2009, nº do Processo
01400.024363/2009-37, publicado no DOU de 18/01/2010, Seção 3,
página 9, onde se lê: SILVANA LUMACHI MEIRELES, CPF nº
399.699.754-04, leia-se: FABIANO DOS SANTOS, CPF Nº
324.429.043-49.

SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO
À CULTURA

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo, referente Convênio n.
703242/2009, Processo n. 01400.003218/2208-31, publicado no DOU
de 12/02/2010, seção 3, página 12. Onde se lê, Concedente: Prorrogar
o prazo de vigência até 31 de junho de 2010, leia-se, Prorrogar o
prazo de vigência até 30 de junho de 2010.

COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2010

Nº Processo: 67000000182202070 . Objeto: Serviços Postais, tele-
máticos e adicionais. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento
Legal: Artigo 24, inciso VIII, da Lei 8.666/93 . Justificativa: A ECT
integra a Admnistração Pú blica, foi criada antes da vigência da Lei

Ministério da Defesa
.

8.666/93, Decreto-Lei 509, de 20 de março de 1969. Declaração de
Dispensa em 27/01/2010 . HUDSON COSTA POTIGUARA CEL AV
. Ordenador de Despesas Delegado . Ratificação em 10/02/2010 .
MAJ BRIG AR ANTONIO FRANCISCANGELIS NETO . Chefe do
Gabinete do Comandante da Aeronáutica . Valor: R$ 200.000,00 .
Contratada :EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE-
GRAFOS . Valor: R$ 200.000,00

(SIDEC - 12/02/2010) 120001-00001-2010NE900088

COMANDO-GERAL DE OPERAÇÕES AÉREAS
II COMANDO AÉREO REGIONAL

BASE AÉREA DO RECIFE
GRUPO DE SERVIÇOS DE BASE
ESQUADRÃO DE INTENDÊNCIA

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Termo de Contrato. Contratante: União, por intermédio da
Base Aérea do Recife. Contratada: BANCO DO BRASIL S.A., CNPJ
Nº 00.000.000/0001-91. Nº do Contrato: Contrato de Receita nº
001/BARF/2010. Origem: Tomada de Preços nº 001/2010, inciso II,
do artigo 22 da Lei nº 8.666/1993. Objeto: Cessão de uso onerosa de
duas salas com área total de 55m², localizadas no Centro de Con-
vivência da BARF, para serviços bancários, por um período de 24
(vinte e quatro) meses. Valor estimado do Contrato: R$ 103.200,00
(cento e três mil e duzentos reais). Valor estimado a receber em 2010:
R$ 46.153,36 (quarenta e seis mil, cento e cinquenta e três reais e
trinta e seis centavos). Valor estimado a receber em 2011: R$
51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais). Valor estimado a
receber em 2012: R$ 5.446,64 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e
seis reais e sessenta e quatro centavos). Data da Assinatura:
09FEV2010. Vigência: 09FEV2010 a 08FEV2012.

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/BARF/2009

O Presidente da Comissão Especial de Licitações comunica
aos interessados o resultado do julgamento das propostas da Tomada
de Preços nº 003/BARF/2009, cujos objetos são: 1.1 - Serviço de
Reparação das Instalações da Cantina, Banheiro e Barbearia do Hotel
de Trânsito de Suboficiais e Sargentos da BARF e 1.2 - Serviço de
Adequação da Cantina do Hotel de Trânsito de Oficiais da BARF.
Licitantes Classificadas para os objetos 1.1 e 1.2: KONEX ENGE-
NHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 05.533.565/0001-58 e
RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA; CNPJ Nº 02.951.249/0001-
08.

Cap Int PAULO CÉSAR DE ALMEIDA FERREIRA

V COMANDO AÉREO REGIONAL

EXTRATO DE RESCISÃO

Espécie: Termo de Contrato;
Contratante: Quinto Comando Aéreo Regional;
Contratada: JOB RECURSOS HUMANOS LTDA , CNPJ n°
02.095.393/0001-90;
Nº do Contrato: CT 013/V COMAR/2007;
Tipo de Rescisão: De comum acordo;
Motivo: Mudança de Titularidade da Administração do Objeto ;
Amparo Legal: Inc. II, Art. 79 Lei 8.666/93;
Data de Assinatura: 05 FEV 2010.

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 57/2009

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
publicada no D.O. de 30/11/2009 . OBJETO : PREGAO ELETRO-
NICO Registro de Preço para contratação de empresa especializada
na locação de equipamentos de impressão e multifuncionais, incluin-
do a assistência técnica e o fornecimento de materiais de consumo
necessários, exceto papel, para o perfeito e regular funcionamento do
objeto deste processo licitatório, em proveito do Quinto Comando
Aéreo Regional (V COMAR), Prefeitura de Aeronáutica de Canoas
(PACO) e Hospital de Aeronáutica de Canoas (HACO), conf. cond. e
exigencia do Edital e Anexos. Novo Edital: 17/02/2010 das 13h00 às
17h00 . Endereço: Av. Guilherme Schell, 3950 - Mato Grande -
CANOAS - RS Entrega das Propostas: a partir de 17/02/2010 às
13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
02/03/2010, às 09h10 no site www.comprasnet.gov.br.

DUARTE TOMOYOSHI HORIMOTO
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 12/02/2010) 120074-00001-2009NE000927

BASE AÉREA DE CANOAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Contrato; Contratante: União Federal - Comando da Ae-
ronáutica - Base Aérea de Canoas; Contratada: Mitalsul Soluções
Digitais Ltda; CNPJ: 90.047.069/0001-63; Nº do Termo Aditivo e
Contrato Original: 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 001/BACO/2009;
Número Único de Gestão: 67271.000646/2008-33; Finalidade: Pror-
rogação do prazo de execução e vigência do Contrato em 365 (tre-
zentos e sessenta e cinco) dias corridos, sendo que o valor mensal
máximo permanece em R$7.793,75 (sete mil, setecentos e noventa e
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nhentos e noventa e oito mil e trezentos e sessenta e um reais e
setenta e um centavos), atualizada monetariamente pelo IPCA até
10.02.2010, e acrescida de juros de 1% ao mês-calendário ou fração,
referente ao Convênio no- 01.0076.00/2003, celebrado entre o Mi-
nistério a Confederação supramencionado. O valor deverá ser re-
colhido mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, a qual
deverá ser gerada no site http://consulta.tesouro.fazen-
da.gov.br/gru/gru_simples.asp ou efetuado junto à agência do Banco
do Brasil, com envio de uma cópia do comprovante à Divisão de
Convênios. O não atendimento desta notificação no prazo supra-
mencionado ensejará a inscrição do Notificado no CADIN nos termos
do art. 2º, § 2º da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002, bem como
instauração de Tomada de Contas Especial, em conformidade com a
legislação vigente. Brasília, 12 de fevereiro de 2010.

IVANCIR CASTRO FILHO
Ordenador de Despesas

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 53905/2010

Número do Contrato: 53900/2005. No- Processo: 01240.001033/2006.
Contratante: MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIACNPJ
Contratado: 73670044000100. Contratado : FASTPORT SOLUCOES
LOGISTICAS LTDA-EPP. Objeto: Prorrogar por 03 meses o prazo de
vigência do Contrato INT no- 03.539.00/2005 de agenciamento de
cargas especializadas em transportes internacionais(aéreo e marítimo)
de equipamentos, acessórios, reagentes, matéria prima, vacininas e
materiais perecíveis e despacho aduaneiro, iniciando-se em 01 de
janeiro de 2010. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 e suas alterações.
Vigência: 01/01/2010 a 31/03/2010. Valor Total: R$2.796,00. Fonte:
100000000 - 2010NE900037. Data de Assinatura: 01/01/2010.

(SICON - 17/02/2010) 240104-00001-2010NE900003

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA
ELETRÔNICA AVANÇADA S/A

EXTRATO DE CONTRATO No- 2/2010

Contrato firmado no mês de fevereiro de 2010:
Contratado: FIERGS/Centro das Indústrias do Estado do RS; Dis-
pensa por Inexigibilidade; 00019-009/2010; Objeto: Filiação à
Fiergs/Ciergs; Ordem de Compra: 0010.2010; Valor: R$ 1.320,00;
Prazo: 1 ano; Firmado em: 08/02/10.

AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 5/2010

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa espe-
cializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal-
SMP,para comunicação de voz e dados,com disponibilização de 25
acessos móveis individuais para a prestação de SMP,20 acessos mó-
veis individuais para prestação de SMP e acesso ilimitado à internet
banda larga por meio de aparelhos tipo Smart Phone e 20 acessos
móveis a internet banda larga,por meio de placas PCMCIA ou mo-
dem USB,conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência
do Edital. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 18/02/2010 de
09h00 às 12h00 e de 13h às 17h59 . ENDEREÇO: Av. Graça Aranha
nº 35 - térreo - protocolo geral Centro - RIO DE JANEIRO - RJ .
Entrega das Propostas: a partir de 18/02/2010 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 02/03/2010 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Os inte-
ressados em adquirir o Edital deverão comparecer à Av. Graça Aranha
nº 35 - térreo - protocolo geral e/ou através do sítio www.com-
p r a s n e t . g o v. b r

MARIANA FURUGUEM
Pregoeira

(SIDEC - 17/02/2010) 203003-20203-2010NE900012

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2010

Nº Processo: 01420000120201017 . Objeto: Prestação dos
serviços de logística, visando a realização da Pré-Conferência Setorial
de Cultura. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal:
Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Inciso IV, art. 24
da Lei nº 8.666/93. Declaração de Dispensa em 12/02/2010 . SIMONI
ANDRADE HASTENREITER . Coordenadora-Geral de Gestão In-
terna . Ratificação em 12/02/2010 . EDVALDO MENDES ARAÚJO
. Presidente . Valor: R$ 154.120,00 . Contratada :SUN & TOUR
VIAGENS E EVENTOS LTDAEPP . Valor: R$ 154.120,00

(SIDEC - 17/02/2010) 344041-34208-2010NE900001

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
E ARTÍSTICO NACIONAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2010

Nº Processo: 01516000054200711 . Objeto: Prestação de ser-
viços de segurança e Vigilância na Superintendência do IPHAN em
Mato -Grosso Cuiabá/MT. Total de Itens Licitados: 00001 . Fun-
damento Legal: Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 . Justificativa:
Serviços emergenciais Declaração de Dispensa em 12/02/2010 .
CLAUDIO QUOOS CONTE . Superintendente IPHAN/MT . Ra-
tificação em 12/02/2010 . LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA . Pre-
sidente do IPHAN . Valor: R$ 48.000,00 . Contratada :FORTESUL
SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANCA L .
Valor: R$ 48.000,00

(SIDEC - 17/02/2010) 343026-40401-2009NE900036

SUPERINTENDÊNCIA EM PERNAMBUCO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2009

Nº Processo: 01498002485200931. Contratante: INSTITU-
TO DO PATRIMONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL.
CNPJ Contratado: 07135180000168. Contratado : FOX 2 TERCEI-
RIZACAO E MAO DE OBRA-LTDA ME. Objeto: Prestação de
Serviços de Suporte Operacional na Área de Serviços Gerais do
IPHAN/PE, nas atividades de Recepção e Auxiliar de Servi-ços Ge-
rais. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações posteriores. Vi-
gência: 11/01/2010 a 10/01/2011. Valor Total: R$121.882,80. Fonte:
100000000 - 2009NE900413. Data de Assinatura: 11/01/2010.

(SICON - 17/02/2010) 343026-40401-2009NE900036

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2010

Nº Processo: 01498000002201005. Contratante: INSTITU-
TO DO PATRIMONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL.
CNPJ Contratado: 09081459000131. Contratado : RIMA SEGURAN-
CA LTDA -Objeto: Prestação de serviço de vigilância de- sarmada,
segurança patrimonial e controle de acesso de pessoas, incluindo
fornecimento de in -sumos e instrumentos de trabalho, na Sede-
IPHANRecife/PE, Escritório Técnico de Olinda e Escritório Técnico
de Igarassu em Pernambuco. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e al-
terações pos-teriores Vigência: 25/01/2010 a 24/01/2011. Valor Total:
R$373.936,32. Fonte: 100000000 - 2010NE900008. Data de Assi-
natura: 25/01/2010.

(SICON - 17/02/2010) 343026-40401-2010NE900036

SUPERINTENDÊNCIA EM SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2010

Nº Processo: 01506000345200981. Contratante: INSTITU-
TO DO PATRIMONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL.
CNPJ Contratado: 68313105000134. Contratado : COMPETITIVI-
DADE LTDA - EPP -Objeto: Contrato de prestacao de servicos tecn
ologia da informacao, para administracao da rede e suporte tecnico
local para atender as necessidades da Superintendencia do IPHAN em
Sao Paulo. Fundamento Legal: ÷1º art.2º Lei 10520/02, art. 38 e art.
116 da Lei 8666/93, IN 04/08. Vigência: 03/02/2010 a 05/02/2011.
Valor Total: R$76.900,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900009. Data
de Assinatura: 03/02/2010.

(SICON - 17/02/2010) 343026-40401-2009NE900036

SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL

RETIFICAÇÃO

No Edital de Divulgação nº. 01, de 27 de janeiro de 2010, da
Secretaria de Articulação Institucional, publicado no DOU de
28/01/2010, Seção 3, páginas 10 e 11, Item 2.1. Onde se lê: Espaço
Mais Cultura, de 225 m², leia-se: Espaço Mais Cultura, de 266,77
m².

SECRETARIA DE POLÍTICAS CULTURAIS

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio SICONV nº 731904/2010; N.º Processo:
01400.001212/2010-44, celebrado entre a União, por meio do Mi-
nistério da Cultura/Secretaria de Políticas Culturais, CNPJ
03.221.904/0001-35, e a Associação dos Amigos dos Moinhos do
Vale do Taquari - AAMOINHOS, CNPJ 06.284.383/0001-53. Objeto:
mútua cooperação e colaboração recíproca dos partícipes, na rea-
lização da Exposição no Museu Andersen, em Roma/Itália, a qual
tem como finalidade mostrar a trajetória de 30 anos do escritório
Brasil Arquitetura - Projeto - Exposição Tradição do Novo. Valor
total do projeto: R$ 187.925,00 (cento e oitenta e sete mil, novecentos
e vinte e cinco reais). Convenente: R$ 37.925,00 (trinta e sete mil,
novecentos e vinte e cinco reais), Concedente: R$ 150.000,00 (cento
e cinquenta mil reais), Crédito Orçamentário, PTRES 014.268, Fonte
de recursos 100, ND: 33.50.41, Nota de Empenho 2010NE900001 de
03 de fevereiro de 2010. Data de vigência 12/02/2010 a 11/04/2010.
Data de Assinatura: 12/02/2010 Signatários: Concedente - JOSÉ
LUIZ HERENCIA, CPF nº 166.285.398-06, Convenente: CLAUDIR
MARIN FACHINETTO, CPF nº 341.098.540-91.

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Nº PROCESSO: 01400.000645/2009-49 -ESPÉCIE: Acordo de Co-
operação Técnica que entre si celebram a União, representada pelo
Ministério da Cultura (MinC), Ministério do Meio Ambiente (MMA),
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade, visando à doação de bens apreendidos para utilização
de recuperação de patrimônio cultural Brasileiro. VALOR: Não ha-
verá repasse de recursos financeiros. - DATA DA ASSINATURA:
31/12/2009 - VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis meses), a contar da data de
sua assinatura.

SECRETARIA EXECUTIVA

RETIFICAÇÃO

No DOU nº 31, de 17-2-2010, Seção 3, págs. 5 a 9, na
identificação, onde se lê: Edital nº 1, de 11 de fevereiro de 2010 -
Provimento de Cargos e Formação de Cadastro Reserva, leia-se: Edi-
tal nº 1, de 11 de fevereiro de 2010 - Concurso Público. No ítem 1.2,
onde se lê: destina?se, leia-se: destina-se.

(p/Coejo).

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2010

Nº Processo: 01400001312201071 . Objeto: Contratação de
serviços de conectividade, Internet, videoconferência, telefonia VOIP,
através da rede infovia e certificação digital para atender as ne-
cessidades do Ministério da Cultura. Total de Itens Licitados: 00001
. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa:
Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Declaração de Inexigibilidade em
17/02/2010 . KELSON FERREIRA ROCHA . Coordenador Geral de
Recursos Logísticos . Ratificação em 17/02/2010 . NILSON LIMO-
NE . Diretor de Gestão Interna Substituto . Valor: R$ 413.665,00 .
Contratada :SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DA-
DOS (SERPRO) . Valor: R$ 413.665,00

(SIDEC - 17/02/2010) 340001-00001-2009NE900016

Ministério da Cultura
.

COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO-GERAL DE OPERAÇÕES AÉREAS

II COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE NATAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2010

Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço continuado de controle externo
da qualidade para laboratórios clínicos. Total de Itens Licitados:
00001 . Edital: 18/02/2010 de 09h00 às 13h00 e de 14h às 17h00 .
ENDEREÇO: Estrada da BANT, S/N Emaús - PARNAMIRIM - RN
.Entrega das Propostas: a partir de 18/02/2010 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 02/03/2010 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br

Ten Cel Av DECIO DIAS GOMES
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 17/02/2010) 120101-00001-2009NE000049

VI COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato de Despesa - publicado na Seção 3,
do D.O.U. nº 28, de 10 de fevereiro de 2010. ESPÉCIE: Termo de
Contrato. CONTRATANTE: União Federal - Comando da Aeronáu-
tica - Base Aérea de Anápolis. CONTRATADA: IDEAL ENGE-
NHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Nº. DO CONTRATO:
003/BAAN/2010. Onde se lê: DATA DA ASSINATURA:
25/01/2010. VIGÊNCIA 25/01/2010 A 23/06/2010, leia-se: DATA
DA ASSINATURA: 22/02/2010. VIGÊNCIA 22/02/2010 A
21/07/2010

Ministério da Defesa
.
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