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Art. 1° Homologar o resultado final do processo seletivo,
para contratação de Professor Substituto Classe Auxiliar, Nível I, em
Regime de Tempo Parcial TP - 20 (vinte horas semanais), na área de
Gastroenterologia, do Departamento de Clínica Geral, do Centro de
Ciências da Saúde, do Campus Ministro Petrônio Portela, na cidade
de Teresina - PI, habilitando e classificando para contratação a 1ª
colocada ANA VALÉRIA SANTOS PEREIRA.

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ANTONIO DOS SANTOS ROCHA FILHO

PORTARIA No- 44, DE 8 DE SETEMBRO DE 2011

O Diretor do Centro de Ciências da Saúde, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o Edital nº 05/2011-CCS, publicado
no D.O.U de 09/08/2011, o Memo. nº 254/2011-DN e as Leis nº.
8.745/93; nº 9.849/99 e nº 10.667/03, publicadas em 10/12/93;
27/10/99 e 15/05/03, respectivamente, resolve:

Art. 1° Homologar o resultado final do processo seletivo,
para contratação de Professor Substituto Classe Auxiliar, Nível I, em
Regime de Tempo Parcial TP - 20 (vinte horas semanais), na área de
Nutrição, Controle e Qualidade de Alimentos e para contratação de
Professor Substituto Classe Auxiliar, Nível I, em Regime de Tempo
Integral TI-40 (quarenta horas semanais), na área de Nutrição e Die-
tética, do Departamento de Nutrição, do Centro de Ciências da Saúde,
do Campus Ministro Petrônio Portela, na cidade de Teresina - PI.

Art. 2º Habilitando para área de Nutrição, Controle e Qua-
lidade de Alimentos as candidatas CELMA DE OLIVEIRA BAR-
BOSA (1° lugar), ROSANA MARTINS CARNEIRO (2° lugar),
ADENILMA DA SILVA FARIAS (3° lugar) e LAYANE RIBEIRO
DE ARAÚJO LEAL (4° lugar), classificando para contratação a 1ª e
a 2ª colocadas.

Art. 3º Habilitando para área de Nutrição e Dietética as
candidatas NAYRA DO SOCORRO DOS SANTOS CALDAS CAR-
VALHO DE ALMEIDA TEIXEIRA (1° lugar) e VANESSA BA-
TISTA DE SOUSA LIMA (2° lugar), classificando para contratação a
1ª colocada.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ANTONIO DOS SANTOS ROCHA FILHO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA

PORTARIA No- 323, DE 9 DE SETEMBRO DE 2011

A PRESIDENTA DO INSTITUTO NACIONAL DE ES-
TUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA-
INEP, no uso da competência que lhe foi atribuída, considerando o
disposto na Portaria nº 250 da Casa Civil da Presidência da Re-
pública, de 17 de janeiro de 2011 e publicada no DOU de 18 de
janeiro de 2011 e,

Conforme disposto no Decreto nº. 6.317, de 20 de dezembro
de 2007, Art. 12, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep), por meio da Diretoria de Avaliação
da Educação Básica, tem competência para definir e propor parâ-
metros, critérios e mecanismos de realização das avaliações da edu-
cação básica, de forma articulada com os sistemas estaduais e mu-
nicipais de ensino para a realização das avaliações e definir e propor
parâmetros, critérios e mecanismos para o estabelecimento de pro-
cessos de certificação de competências e,

Considerando a relevância das avaliações nacionais ao que se
refere à produção de indicadores de resultados na identificação da
qualidade da educação brasileira, como importante ferramenta para o
processo de formulação de políticas públicas educacionais em todas
as esferas, a Diretoria de Avaliação da Educação Básica (Daeb), do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), com o apoio do Ministério da Educação (MEC), realiza
desde 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio e que a partir de
2009 seus objetivos foram ampliados: de um lado, como forma de
seleção unificada nos processos seletivos das universidades públicas
federais, que aderirem ao Sistema de Seleção Unificada - SiSU do
Ministério da Educação - MEC; de outro, para certificação de jovens
e adultos no nível de conclusão do ensino médio, pelos sistemas
estaduais e rede federal de ensino, resolve:

Art. 1º Determinar que sejam efetivados destaque orçamen-
tário e repasse financeiro à Universidade Federal do Paraná, conforme
Edital de Seleção de Chamada Pública nº 005/2011, visando a ela-
boração e revisão de itens a serem incorporados no Banco Nacional
de Itens para subsidiar o Exame nacional do Ensino Médio - Enem.

Parágrafo Único - Tais recursos têm por finalidade custear
despesas com a Infraestrutura, Apoio Técnico e Operacional, Ca-
pacitação e Supervisão da Equipe de Elaboração e Revisão de itens,
conforme Plano de Trabalho.

Art. 2º Estabelecer como condições essenciais para a des-
centralização objeto desta portaria, as constantes do Termo de Co-
operação presente no processo nº 23036.001283/2011-66, quais se-
jam:

§1º Constituem Obrigações do Inep
I. Efetuar a transferência do orçamento previsto para a exe-

cução deste Termo de Cooperação, na forma e prazos estabelecidos
no Plano de Aplicação e no Cronograma de Desembolso.

II. Orientar, supervisionar e cooperar com a implantação das
ações do objeto deste Termo de Cooperação.

III. Acompanhar as atividades de execução, avaliando os
seus resultados e reflexos.

IV. Informar à Universidade, através de documento oficial, a
demanda de itens a ser elaborado, revisado e incorporado no BNI
respeitando a capacidade de produção informada no Plano de Tra-
balho.

V. Capacitar o Coordenador-Geral e Coordenadores de Área
para realização dos serviços.

VI. Disponibilizar todas as informações e técnicas para a
realização dos serviços.

VII. Providenciar, quando necessário, a emissão de passa-
gens e o pagamento de diárias a fim subsidiar os treinamentos de-
senvolvidos pelo Inep.

VIII. Orientar os colaboradores quando algum serviço for
rejeitado para que seja refeito ou ajustado.

IX. Realizar estudos com vistas à atualização, revisão e aper-
feiçoamento dos instrumentos e procedimentos de suporte para a
elaboração, revisão e correção de itens.

X. Efetuar os pagamentos aos colaboradores (elaboradores e
revisores) de itens através do AAE - Auxílio a Atividade Educacional
nos termos do Decreto 7.114/2010.

§2º Constituem Obrigações da Universidade Federal do Pa-
raná

I - Assegurar-se de que não possui em seu grupo de Co-
ordenadores, Revisores e Elaboradores, docentes com eventual im-
pedimento ou conflito de interesses.

II - Proporcionar a participação dos colaboradores, quando
convocados, em atividades de capacitação promovidas pelo Inep;

III - Providenciar a assinatura e o envio ao Inep do termo de
sigilo e responsabilidade, conforme modelo exigido pelo Inep, de
todos os agentes envolvidos no processo, com a proibição da uti-
lização ou divulgação dos instrumentos elaborados, revisados ou cor-
rigidos, sob pena de responder na esfera administrativa, cível e penal,
uma vez que esses instrumentos serão objeto dos exames realizados
pelo Inep.

IV - Promover a execução do objeto deste Termo de Co-
operação na forma e prazos estabelecidos.

V - Aplicar os recursos discriminados exclusivamente na
consecução do objeto deste Termo de Cooperação, respeitando a
forma e prazos estabelecidos.

VI - Respeitar as seguintes legislações e suas respectivas
alterações:

a. Leis nº 8.666/93, 8.958/94 e 10.520/02.
b. Decretos nº 5.450/05, 5.504/05 e 6.170/07.
c. Portarias Interministeriais nº 75/28, nº 127/08.
VII - Permitir e facilitar ao Órgão Concedente o acesso a

toda documentação, dependências e locais de execução do projeto.
VIII - Manter o Órgão Concedente informado sobre quais-

quer eventos que dificultem ou interrompam o curso normal de exe-
cução deste Termo de Cooperação.

IX - Incluir em sua Prestação de Contas Anual os recursos e
as atividades objeto deste Termo de Cooperação.

X - Apresentar prestação de contas parcial, no início do
exercício subseqüente, quando as atividades ultrapassarem mais de
um exercício, contendo pelo menos:

d. Relatório do cumprimento do objeto.
e. Cópia do Plano de Trabalho Aprovado.
f. Cópia do Termo de Cooperação Técnica de destinação de

recursos, com indicação da data de sua publicação.
g. Relatório completo de execução físico-financeira.
h. Cópia do Termo de Aceitação de obras, quando for o

caso.
i. Comprovação, por meio de Registro no Cartório de Re-

gistro de Imóveis, de averbação de construção ou ampliação de imó-
vel, quando for o caso.

j. Cópia de Documentação comprobatória de Serviço de Ins-
trutoria, quando for o caso.

k. Fotos do Objeto, quando for o caso.
XI - Apresentar prestação de contas final, contendo pelo

menos:
l. Relatório do cumprimento do objeto.
m. Cópia do Plano de Trabalho Aprovado.
n. Cópia do Termo de Cooperação Técnica de destinação de

recursos, com indicação da data de sua publicação.
o. Relatório completo de execução físico-financeira.
p. Cópia do Termo de Aceitação de obras, quando for o

caso.
q. Comprovação, por meio de Registro no Cartório de Re-

gistro de Imóveis, de averbação de construção ou ampliação de imó-
vel, quando for o caso.

r. Cópia de Documentação comprobatória de Serviço de Ins-
trutoria, quando for o caso.

s. Fotos do Objeto, quando for o caso.
t. Devolver, em até 30 dias os saldos orçamentários e fi-

nanceiros não utilizados em sua totalidade, ou em caso de rescisão
deste Termo de Cooperação.

§3º Demais Condições:
I. Fica dispensada a apresentação de certidões de regula-

ridade e consulta ao CADIN e SIAFI.
II. O repasse do recurso financeiro fica condicionado a li-

quidação dos empenhos emitidos pelo proponente, a conta dos cré-
ditos descentralizados, e aprovação da área técnica do Inep que está
acompanhando a execução do objeto.

III. A execução orçamentária e financeira dos créditos des-
centralizados deverá se processar em estrita observância ao PPA,
LDO e LOA, bem como às condições estabelecidas neste Termo de
Cooperação.

a. Nos casos em que circunstâncias adversas não possibilitem a
execução orçamentária e financeira de acordo com as condições estabe-
lecidas neste Termo, deverá o proponente devolver à concedente os cré-
ditos correspondentes e submeter novo Termo de Cooperação com a pro-
posta de alteração e suas respectivas justificativas, que ficarão condicio-
nadas a aprovação da área técnica e do Ordenador de Despesas do Inep.

Art. 3º Autorizar o Inep a transferir para a Universidade
Federal do Paraná, créditos orçamentários e recursos financeiros
constantes da Lei Orçamentária Anual/2011, Programa de Trabalho
12.362.1449.4017.0001 - Exames Nacionais de Habilidades e Com-
petências, no total de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MALVINA TANIA TUTTMAN

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

PORTARIA No- 379, DE 8 DE SETEMBRO DE 2011

O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Su-
perior, usando a competência que lhe foi conferida pelo Decreto nº
5773, de 09 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 6303 de 12 de
dezembro de 2007, tendo em vista a Portaria Normativa MEC nº 40,
de 12 de dezembro de 2007, e considerando o Despacho nº 134/2011-
CGSUP/SERES/MEC, publicado no Diário Oficial da União do dia
08 de Setembro de 2011, que declarou como definitiva a decisão de
desativação do curso superior de Direito, bacharelado, da Faculdade
Brasileira de Ciências Jurídicas, resolve:

Art. 1º. Determinar o encerramento da oferta do curso su-
perior de bacharelado em Direito, ofertado pela Faculdade Brasileira
de Ciências Jurídicas na Praça da República, 50, Centro, município
do Rio de Janeiro/RJ, como aditamento à Portaria MEC nº 4.507, de
23/12/2005, publicado no Diário Oficial da União em 26/12/2005,
último ato autorizativo publicado.

Art. 2º. Reconhecer, para fins únicos de expedição e registro
de diploma dos ingressantes até 22/12/2009, o curso superior de
bacharelado em Direito, com 1000 (mil) vagas totais anuais, ob-
servada a redução de vagas durante a vigência de Termo de Sa-
neamento de Deficiência, ministrado pela Faculdade Brasileira de
Ciências Jurídicas, na Praça da República, 50, Centro, município do
Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, mantida pela Sociedade
Unificada de Ensino Superior e Cultura S/A.

Parágrafo Único - O reconhecimento a que se refere esta
Portaria é valido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIS FERNANDO MASSONETTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PORTARIAS DE 6 DE SETEMBRO DE 2011

O Reitor da UFG, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 46 do Regimento Geral, resolve:

No- 2.839 - Art. 1º - Rescindir o contrato nº 011/2011, referente ao
procedimento nº 07/2011, celebrado entre a Empresa Construrede
Construtora LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CGC nº 01.162.921/0001-13, estabelecida na Rua 14 QD. 11, LTs
24/25, Pólo Empresarial, Aparecida de Goiânia, GO, e a Universidade
Federal de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, autarquia
federal de ensino e pesquisa, criada pela Lei nº 3.834-C, inscrita no
CGC (MF) nº 01567601/0001-43, sediada no prédio da Reitoria,
Campus Samambaia, nesta Capital, com fulcro no art. 78, incisos I e
III, c/c o art. 79, I, ambos da Lei nº 8.666, de 21.06.93. Art. 2º -
Determinar a remessa de cópia desta Portaria para ser publicada na
imprensa oficial, bem como a intimação pessoal da Contratada da
rescisão de seu contrato, além do registro do fato no SICAF. Art. 3º
- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4º -
Revogam-se as disposições em contrário. (Processo nº
2 3 0 7 0 . 0 0 0 4 0 6 / 2 0 11 - 2 5 )

No- 2.840- Art. 1º - Rescindir o contrato, referente ao procedimento nº
137/2010, celebrado entre a Empresa Artes & Delícias Comercial de
Produtos Alimentícios LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no CGC nº 05.439.181/0001-70, estabelecida na Avenida Pre-
sidente Kennedy, Qd. 64, Lt. 06, Setor São Judas Tadeu, Goiânia,
GO, e a a Universidade Federal de Goiás, pessoa jurídica de direito
público interno, autarquia federal de ensino e pesquisa, criada pela
Lei nº 3.834-C, inscrita no CGC nº 01567601/0001-43, sediada no
prédio da Reitoria, Campus Samambaia, nesta Capital, com fulcro no
art. 78, incisos I e III, c/c o art. 79, I, ambos da Lei nº 8.666, de
21.06.93. Art. 2º - Determinar a remessa de cópias desta Portaria para
ser publicada na imprensa oficial, bem como a intimação pessoal da
Contratada da rescisão de seu contrato, além do registro do fato no
SICAF. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação. Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.( Processo
nº 23070.025250/2010-12)

EDWARD MADUREIRA BRASIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

PORTARIA No- 727, DE 5 DE SETEMBRO DE 2011

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, no
exercício da Reitoria e no uso de suas competências, resolve ho-
mologar e tornar público o resultado do processo seletivo simpli-
ficado para contratação temporária de Professor Substituto/Tempo-
rário, conforme abaixo discriminado:


		ouvidoria@in.gov.br
	2011-09-12T05:29:40-0300
	Imprensa Nacional
	www.in.gov.br
	Diário Oficial




