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Ministério da Educação
.

SECRETARIA EXECUTIVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 31/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mater iais diversos para
manutenção hidráulica, sanit ária, de pintura, de alvenaria, de re-
vestimento e de marcenaria. Total de Itens Licitados: 00808 . Edital:
21/07/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00 . ENDEREÇO:
EMI Bl. L Anexo I Sala 313 Plano Piloto - BRASILIA - DF . Entrega
das Propostas: a partir de 21/07/2011 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 02/08/2011 às 09h30 no site
www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O Edital poderá ser
obtido gratuitamente por meio dos sítios: www.mec.gov. br ou
www.comprasnet.gov.br ou, ainda, retirado no balcão da Coordenação
de Compras ao valor d e R$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos).

RICARDO DOS SANTOS BARBOSA
Pregoeiro

(SIDEC - 20/07/2011) 150002-00001-2011NE800100

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

EDITAL Nº 3, DE 13 DE JULHO DE 2011

O Diretor Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica
Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ, por meio da Coordenação de
Concursos (CCONC), torna pública a realização de Processo Seletivo
Simplificado para a contratação de PROFESSOR TEMPORÁRIO
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse pú-
blico, de acordo com a Lei nº 8.745/93 e suas alterações, nas Uni-
dades e Áreas de Conhecimento constantes do Anexo I e conforme
autorizado pela Portaria Interministerial do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão e do Ministério da Educação, nº 149 de
10 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da União em 13 de
junho de 2011.

1. DA INSCRIÇÃO
1.1. Período: 25 a 29 de julho de 2011
1.2. Local e horário:
Unidade Maracanã: Coordenação de Concursos (Rua General

Canabarro, 552, Maracanã - Rio de Janeiro/RJ), das 10h às 16h.
Unidade Nova Iguaçu: Estrada de Adrianópolis, 1317, Santa

Rita - Nova Iguaçu/RJ, das 10 às 16 horas.
Unidade Maria da Graça: Rua Miguel Ângelo, 96, Maria da

Graça - Rio de Janeiro/RJ, das 10 às 16 horas
Unidade Nova Friburgo: Av. Gov. Roberto Silveira, 1900,

Prado - Nova Friburgo/RJ, das 10 às 16 horas.
Unidade Petrópolis: Rua do Imperador, 971, Centro - Pe-

trópolis/RJ, das 14 às 19 horas.
Unidade Itaguaí: Rod. Mario Covas, Quadra J, Lote J2, Dis-

trito Industrial de Itaguaí (Trevo da Entrada da Cidade), das 14 às 17
horas.

Unidade Angra dos Reis: (Rua do Areal, s/n - Parque Mam-
bucaba, Angra dos Reis/RJ), das 10 às 16 horas.

Núcleo Avançado de Valença: Rua Voluntários da Pátria,
130, Belo Horizonte - Valença/RJ, das 11 às 16 horas.

1.3. No ato da inscrição, deverão ser entregues os seguintes
itens, acompanhados do Requerimento de Inscrição, que constitui o
Anexo II deste Edital, o qual deve ser preenchido em duas (2)
vias:

a) cédula de identidade e comprovante da titulação exigida,
conforme Anexo I (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada
do original);

b) currículo completo, com toda a documentação compro-
batória (cópias autenticadas ou cópias simples acompanhadas dos
originais) que serão entregues juntamente com o Anexo V, em duas
(2) vias, no qual serão especificados os títulos entregues. O candidato
deverá numerar cada título entregue com o mesmo número com o
qual está identificado na listagem do Anexo V.

Os títulos entregues e o formulário Anexo V serão con-
feridos e recebidos, sob a responsabilidade do Posto de Inscrição, que
atestará, formalmente, o recebimento da documentação na 2ª via,
devolvendo esta ao candidato.

c) comprovante de recolhimento, junto ao Banco do Brasil,
da taxa de inscrição, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), através de
guia de recolhimento único (GRU), que poderá ser gerada através do
portal "https://consulta.fazenda.gov.br/gru/grusimples.asp" , informan-
do código e gestão da Unidade Favorecida, 153010 e 15244, res-
pectivamente, código de recolhimento, 28832-2, e nº de referência,
03.2011, além do CPF e nome do contribuinte (o candidato).

d) declaração de que nos últimos vinte e quatro (24) meses
não teve contrato temporário com Instituição Federal de Ensino
(constante do Anexo IV), conforme dispõe o art. 9º, III, da Lei
8745/93.

1.3.1. Na 2ª via do Requerimento de Inscrição (Anexo II)
será atestado, formalmente, por funcionário da CCONC, o recebi-
mento da inscrição, sendo esta via devolvida ao candidato.

1.3.2. A inscrição poderá ser feita pessoalmente ou por pro-
curador legalmente habilitado (procuração simples, com firma re-
conhecida em cartório).

1.4. Poderão requerer isenção da taxa de inscrição, os can-
didatos que se enquadrem nas disposições do Decreto nº 6593, de
02/10/2008. Para tanto, deverão preencher o formulário Anexo III e
entregá-lo em qualquer um dos endereços constantes do item 1.2, nos
dias 25 e 26 de julho de 2011, das 10h às 17h.

1.4.1. O CCONC responderá ao requerimento até o dia 27 de
julho de 2011, no próprio pedido formalizado pelo candidato.

2. DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
2.1. Às pessoas portadoras de necessidades especiais (de-

ficiência) que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são
facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e do
artigo 37 do Decreto Federal 3.298/99 é assegurado o direito de
inscrição para os cargos em concurso cujas atribuições sejam com-
patíveis com a deficiência de que são portadoras. Neste concurso, o
candidato portador de necessidades especiais, ao fazer uso desse di-
reito, concorrerá às vagas existentes por Unidade do CEFET/RJ e
área de conhecimento, sendo-lhe reservado o percentual de 5% (cinco
por cento) em face da classificação obtida. Observado o §1º, do artigo
37, do Decreto 3.298/99 e as vagas constantes do item 1.1 do presente
Edital, será reservada 1 (uma) vaga a pessoas portadoras de ne-
cessidades especiais quando, em cada Unidade, a área de conhe-
cimento disponibilizar mais de uma vaga.

2.2. Os candidatos portadores de necessidades especiais (de-
ficiência) que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º
do Decreto nº 3.298/99 deverão apresentar, obrigatoriamente, no ato
da inscrição, laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da
deficiência, nos termos do código correspondente à Classificação In-
ternacional da Doença - CID, bem como a provável causa da de-
ficiência. O candidato que não apresentar essa documentação terá sua
solicitação indeferida e concorrerá em igualdade de condições com
todos os demais candidatos.

2.3. Se necessário, uma junta médica do CEFET/RJ poderá
convocar o candidato à perícia, a fim de apresentar à Comissão de
Concursos decisão conclusiva sobre sua qualificação como deficiente
ou, ainda, sua aptidão para o cargo, observada a compatibilidade da
deficiência.

2.4. As pessoas portadoras de necessidades especiais (de-
ficiência), resguardadas as condições especiais previstas no Decreto
nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do Con-
curso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se
refere a horário e local de aplicação das provas, ao seu conteúdo e
avaliação, e aos critérios de aprovação. Os benefícios previstos no
referido artigo, parágrafos 1º e 2º, deverão ser requeridos, por escrito,
no ato da inscrição.

2.5. O candidato amblíope ou cego deverá solicitar por es-
crito, no momento da inscrição, a confecção de prova especial am-
pliada (especificando o tipo de grau para a ampliação) ou o acom-
panhamento de monitor, sem o que estará impossibilitado de receber
atendimento adequado para realizar a primeira prova do concurso.

2.6. A vaga que, reservada a deficiente físico, não for pro-
vida será preenchida por candidato não portador

3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DA SE-
LEÇÃO

3.1. A homologação das inscrições será divulgada pela
CCOC no dia 31 de julho de 2011, a partir das 19 horas, no site do
CEFET/RJ www.cefet-rj.br.

3.2. No caso de indeferimento de inscrições, o candidato, que
se julgar prejudicado, poderá recorrer, com efeito suspensivo, à Di-
retoria de Ensino - DIREN, através de recurso entregue no dia 1 de
agosto de 2011, das 10 às 17 horas.

3.2.1. O recurso deverá ser fundamentado e entregue em
qualquer um dos endereços constantes do item 1.2.

3.4. A seleção será constituída por:
Prova de Títulos (PT) - eliminatória e classificatória, peso

4
Prova Didática (PD) - eliminatória e classificatória, peso 6.
3.4.1. A Prova de Títulos atribuirá a pontuação conforme a

tabela constante do Anexo VII.
3.4.2. Para os Perfis que oferecem uma única vaga, estarão

aprovados na prova de títulos e habilitados para a prova didática
somente os 6 (seis) primeiros colocados. Para os Perfis que oferecem
duas vagas, estarão aprovados na prova de títulos e habilitados para a
prova didática somente os 8 (oito) primeiros colocados e para os
Perfis que oferecem três vagas, estarão aprovados na prova de títulos
e habilitados para a prova didática somente os 10 (dez) primeiros
colocados

3.4.3 No dia 02/08/2011, a partir das 19 horas, a CCONC
divulgará as notas da prova de títulos (GPT).

3.4.4. O candidato que discordar da nota de prova de títulos
(GPT) atribuída pela Banca Examinadora poderá entrar com recurso
junto à CCONC.

3.4.5. O recurso, devidamente fundamentado, deverá ser en-
tregue em qualquer uma das Unidades do CEFET/RJ, no dia
03/08/21011, das 10 às 17 horas.

3.4.6. No dia 04/08/2011, a partir das 19 horas, após a
análise dos recursos, a CCONC divulgará o resultado da prova de
títulos. Para a nota final do candidato, essa GPT contribuirá com peso
4 (quatro).

3.4.7. A data do sorteio para a prova didática será divulgada
junto com o resultado da prova de títulos.

3.4.8. A prova didática será realizada no período provável de
06 a 07 de agosto de 2011.

3.4.9. Para a realização da prova didática, de caráter eli-

minatório e classificatório, o candidato sorteará, com antecedência

máxima de 24 (vinte e quatro) horas, seu tema de aula, constante de

uma relação de temas ligados à área de conhecimento objeto do

concurso.

3.4.10. O sorteio do tema da prova didática seguirá a ordem

de classificação dos candidatos classificados na prova de títulos.

3.4.11. Cada candidato deverá apresentar-se para o sorteio da

prova didática no local, na data e no horário previamente deter-

minados e aguardar a chamada por membro da Banca Examinadora.

O candidato que não estiver presente no momento dessa chamada não

será eliminado do processo; no entanto, não poderá solicitar alteração

do horário divulgado para sua prova didática.

3.4.12. Os candidatos deverão apresentar-se no local da pro-

va didática, com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário de-

terminado, e aguardar a chamada por membro da Banca Exami-

nadora. O candidato que não estiver presente no momento dessa

chamada será eliminado do processo.

3.4.13. Em virtude da quantidade de aulas que ocorrerão no

mesmo horário, o CEFET/RJ não disponibilizará recursos didáticos

elétricos/eletrônicos. Visando à igualdade de condições, fica vedada a

utilização desses recursos didáticos, mesmo que próprios do can-

didato.

3.4.14. Antes do início da prova, o candidato entregará à

Banca Examinadora o Plano de Aula, digitado em 3 (três) vias.

3.4.15. A prova didática poderá ter a presença de alunos, não

sendo permitida, no entanto, a presença de candidato(s) concorren-

te(s), sob pena de desclassificação deste(s).

3.4.16. A aula terá duração de 40 (quarenta) a 50 (cinquenta)

minutos, quando será observada, entre outros aspectos, a capacidade

de o candidato expor um assunto de sua área de conhecimento, de

forma clara e coerente. Ao final da aula, se assim desejarem, os

membros da Banca Examinadora poderão fazer perguntas ao can-

didato a respeito dos assuntos tratados ou à área de atuação docente

para a qual ele está concorrendo.

3.4.17. Na avaliação da prova didática, cada um dos mem-

bros da Banca Examinadora atribuirá ao candidato uma nota de 0

(zero) a 10 (dez). Essa avaliação do desempenho do candidato con-

siderará o planejamento da aula, o conhecimento do assunto, a clareza

e ordenação das idéias, a adequação da linguagem, a capacidade de

síntese, a utilização adequada dos recursos didáticos.

3.4.18. O Grau da Prova Didática (GPD) do candidato será a

média aritmética das notas de 0 (zero) a 10 (dez) atribuídas pelos

membros da Banca Examinadora. Para a nota final do candidato, essa

GPD contribuirá com peso 6 (seis).

3.4.19. O candidato cujo GPD seja menor que 6,0 (seis) será

reprovado no processo seletivo.

4. DA CLASSIFICAÇÃO

4.1. A média final do candidato será obtida pela média pon-

derada das notas obtidas nas provas de títulos e didática, conforme

especificado abaixo:

4.2. O resultado final do concurso será provavelmente di-

vulgado pela CCONC, no dia 7 de agosto de 2011, a partir das 19

horas.

4.3. Os candidatos habilitados para cada uma das vagas do

concurso serão classificados em ordem decrescente de nota final.

4.4. Para fins de classificação, em caso de empate, serão

considerados, por ordem, os seguintes critérios:

a)maior grau obtido na prova didática (GPD);

idade dos candidatos, da maior para a menor.
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5. DA REMUNERAÇÃO
5.1. A remuneração será composta por Vencimento Básico (VB), Gratificação Específica do Magistério (GEMAS) e Retribuição por Titulação (RT), conforme segue:

REGIME DE TRABALHO VB GEMAS RT
ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO D O U TO R A D O

40 horas 1 . 11 5 , 0 2 1.015,31 135,45 652,64 1.548,41
20 horas 557,51 978,95 109,50 175,58 596,02

5.1.1. O professor temporário fará jus ao pagamento da Retribuição por Titulação - RT conforme titulação estabelecida neste edital para a área a qual concorre, sendo vedada qualquer alteração posterior, conforme
disciplina a ON nº 5, de 28/10/2009, do MPOG.
5.2. Será pago, ainda, a título de Auxílio-alimentação o valor de R$ 304,00 (trezentos e quatro reais), para o regime de 40 horas semanais, e R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais), para o regime de 20 horas
semanais.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 - Juntamente com a inscrição o candidato firmará compromisso declarando conhecer os termos deste edital e a regulamentação pertinente ao Processo Seletivo;
6.2. É proibida a contratação, nos termos do Art. 6º da Lei nº 8745/93, de servidores da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou
servidores de suas subsidiárias e controladas.
6.3. Não poderão ser contratados servidores ocupantes de cargo efetivo, integrante da carreira de magistério de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987.
6.4. Para os subitens 6.1 e 6.2, excetuam-se os casos previstos no artigo 37, inciso XVI, alíneas a, b, c da Constituição Federal, observado o parágrafo 10 da Emenda Constitucional nº 20, publicada no DOU de
16/12/98.
6.5. É vedada a contratação de candidatos, professores substitutos ou visitantes, cujos contratos tenham expirado há menos de vinte e quatro (24) meses.
6.6. As contratações dependerão de disponibilidade orçamentária e financeira.
6.7 - O processo seletivo não se constitui concurso para a Carreira do Magistério Superior;
6.8. O candidato selecionado será contratado por tempo determinado, por um período de até um (1) ano, admitida a prorrogação, desde que o prazo total não exceda a dois (2) anos, conforme legislação vigente.
6.9. O ingresso dos candidatos ficará condicionado a exames clínicos, solicitados pelo Serviço Médico Pericial do CEFET/RJ.
6.10. O presente Processo Seletivo terá prazo de validade de 1 (um) ano, podenso ser renovado por mais 1 (um ) ano a critério da instituição.
6.11. O processo seletivo simplificado terá validade de 01 (um) ano, a contar da data da homologação do resultado no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Instituição.
6.12. Fazem parte do presente edital:
Anexo I - Quadro de áreas, vagas e titulação exigida
Anexo II - Requerimento de Inscrição
Anexo III - Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição
Anexo IV - Declaração de candidato
Anexo V - Formulário para entrega dos títulos
Anexo VI - Tabela de Pontuação de Títulos
6.13. - O presente Edital poderá ser revogado a qualquer momento, por motivos superveniente ou relevante, que assim exigirem, sem que isto venha a gerar direito ou obrigações aos interessados;
O inteiro teor deste Edital está disponível na página http://www.cefet-rj. b r.
Informações: (21) 2569-4338 ou 2566-3182.

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES

ANEXO I

UNIDADE MARACANÃ (AV. MARACANÃ, Nº 229, MARACANÃ - RIO DE JANEIRO/RJ)

Áreas do conhecimento Va g a s Regime de traba-
lho

Classe Nível Formação/Titulação mínima exigida

ADMINISTRAÇÃO (PERFIL 1) 01 20 DI 1 Bacharelado em Administração e Especialização em Administração
ADMINISTRAÇÃO (PERFIL 2) 01 20 h DI 1 Graduação em Matemática (Bacharelado ou Licenciatura) e Mestrado em Administração, Matemática, Tecnologia ou Ensino de Ciências e Matemática ou

áreas afins*.
C O M P U TA Ç Ã O 01 40 h DI 01 Bacharelado em Matemática ou Graduação em Engenharias ou Ciência da Computação ou áreas afins e Mestrado em Matemática ou Engenharias ou áreas

afins
ENG. DE PRODUÇÃO (PER-
FIL 1)

01 20 h DI 1 Graduação em Engenharia de Produção, Civil ou Mecânica, Administração, Economia, Informática ou Ciências Contábeis e Especialização em Engenharia
de Produção ou Tecnologia ou Administração ou Economia.

ENG. DE PRODUÇÃO (PER-
FIL 2)

01 20 h DI 1 Graduação em Engenharia de Produção, Civil ou Mecânica, Administração, Economia, Matemática e Especialização ou Mestrado ou Doutorado em
Engenharia de Produção ou Tecnologia ou Administração ou Economia.

FILOSOFIA 01 40 h DI 1 Licenciatura em Filosofia
IINFORMÁTICA (PERFIL 1) 01 40 h DI 1 Bacharelado em Ciência da Computação, ou Graduação em Engenharia de Computação ou Graduação em Informática.
INFORMÁTICA (PERFIL 2) 01 40 h DI 1 Graduação em Informática, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação e Mestrado em Ciência da Computação, ou Engenharia da Computação

ou Informática.
MEIO AMBIENTE 01 40 h DI 1 Bacharelado em Geologia, Topografia, Graduação em Engenharia Cartográfica, Engenharia de Minas ou Engenharia Civil.
CONSTRUÇÃO CIVIL 01 40 h DI 1 Graduação em Engenharia Civil ou Arquitetura
ENGENHARIA CIVIL (ÁREA
DE ESTRUTURAS)

01 40 h DI 1 Graduação em Engenharia Civil com Mestrado

ENGENHARIA CIVIL (ÁREA
DE TRANSPORTES)

01 40 h DI 1 Graduação em Engenharia Civil com Especialização na área de Transportes e Portos.

ELÉTRICA (ÁREA DE PO-
TÊNCIA)

01 40 h DI 1 Graduação em Engenharia Elétrica (Eletrotécnica) e Mestrado em sistemas de Potência

MECÂNICA (PERFIL 1) 01 40 h DI 1 Graduação em Engenharia Mecânica
MECÂNICA (PERFIL 2) 01 40 h DI 1 Graduação em Engenharia Mecânica com Mestrado em Engenharia Mecânica-Área: Termociências
QUÍMICA 01 40 h DI 1 Bacharelado ou Licenciatura Eem Química ou Graduação em Engenharia Química e título de Mestre em Ciências e áreas afins.
SOCIOLOGIA 01 40 h DI 1 Licenciatura em Sociologia ou Ciências Sociais
To t a l 17

*Serão consideradas para análise das áreas afins a Tabela de Áreas de Conhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e as Tabelas das Áreas do Conhecimento do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
UNIDADE NOVA IGUAÇU (Estrada de Adrianópolis, 1.317, Santa Rita - Nova Iguaçu/RJ)

Áreas do conhecimento Va g a s Regime de traba-
lho

Classe Nível Formação/Titulação mínima exigida

ENFERMAGEM 01 20 h DI 1 Graduação em Enfermagem com licenciatura na área de enfermagem
FILOSOFIA 01 40 h DI 1 Licenciatura em Filosofia
INFORMÁTICA 01 40 h DI ] Bacharelado em Ciências da Computação ou Sistemas da Informação, ou Graduação em Engenharia de Computação ou Engenharia de Software ou

Engenharia de Sistemas e Computação ou Engenharia de Telecomunicações ou Gestão e Tecnologia da Informação ou Informática, ou Licenciatura Plena
em Informática ou Curso Superior de Tecnologia na área de Informática.

To t a l 03

UNIDADE MARIA DA GRAÇA (Rua Miguel Ângelo, 96,Maria da Graça - Rio de Janeiro/RJ)

Áreas do conhecimento Va g a s Regime de trabalho Classe Nível Formação/Titulação mínima exigida
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 01 40 h DI 1 Graduação em Engenharia Mecânica ou Engenharia Elétrica ou Engenharia /Eletrônica ou Engenharia Metalúrgica e Especialização em Automação

Industrial ou Bacharelado em Engenharia de Automação
A U TO M O B I L Í S T I C A 01 40 h DI 1 Graduação em Engenharia Mecânica ou Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletrônica ou Licenciatura nas áreas de Eletrônica ou Elétrica ou Me-

cânica.
To t a l 02
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UNIDADE NOVA FRIBURGO (Avenida Gov. Roberto Silveira, 1.900, Conselheiro Paulino - Nova Friburgo/RJ)

Áreas do conhecimento Va g a s Regime de trabalho Classe Nível Formação/Titulação mínima exigida
Física 01 40 h DI 1 Licenciatura em Física e Especialização em Educação,ou Ensino de Ciências Física ou Ensino de Ciências Matemáticas
INFORMÁTICA 01 40 h D1 1 Graduação em Informática ou Ciências da Computação ou Sistemas da Informação ou Análise de Sistemas ou Cursos Superior de Tecnologia em

Processamento de dados
To t a l 02

UNIDADE PETRÓPOLIS (Rua do Imperador, 971 - Centro Histórico, Petrópolis/RJ)

Áreas do conhecimento Va g a s Regime de trabalho Classe Nível Formação/Titulação mínima exigida
EDUCAÇÃO 01 40 DI 1 Graduação em Pedagogia com Pós-Graduação Latu Sensu em Educação
To t a l 01

UNIDADE ITAGUAÍ (Rodovia Mário Covas, Distrito Industrial de Itaguaí - Itaguaí/RJ

Áreas do conhecimento Va g a s Regime de trabalho Classe Nível Formação/Titulação mínima exigida
M AT E M Á T I C A 01 40 h DI 1 Graduação em Matemática (Bacharelado ou Licenciatura) ou Engenharias e Mestrado em Matemática.
To t a l 01

UNIDADE ANGRA DOS REIS (Rua do Areal, s/n, Parque Mambucaba - Angra dos Reis/RJ)

Áreas do conhecimento Va g a s Regime de trabalho Classe Nível Formação/Titulação mínima exigida
MECÂNICA 03 20 h (*) DI 1 Graduação em Engenharia Mecânica
To t a l 03

(*) Prioritariamente o turno da tarde
UNIDADE VALENÇA (Rua Voluntários da Pátria, s/n, Belo Horizonte - Valença/RJ)

Áreas do conhecimento Va g a s Regime de trabalho Classe Nível Formação/Titulação mínima exigida
Microbiologia de alimentos 01 40 h DI 1 Graduação em Engenharia de Alimentos ou Medicina Veterinária
To t a l 01

ANEXO II

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO (em 2 vias)
Eu, abaixo qualificado, venho requerer minha inscrição no processo seletivo simplificado para Professor Temporário, regido pelo Edital CEFET/RJ nº 003/2011. Estou ciente de que minha participação neste processo
de seleção implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação das normas editalícias e das respectivas Resoluções do CEPE/CEFET/RJ.

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

PROCESSO SELETIVO PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO - 2011
FICHA DE INSCRIÇÃO - 1ª VIA

REQUERIMENTO DE
ISENÇÃO DE TAXA

� SIM � NÃO

INSCRIÇÃO

01. NOME COMPLETO DO(A) CANDIDATO(A) - Se o espaço for insuficiente, abrevie os nomes intermediários e escreva o nome completo no verso da ficha.

02. REGISTRO GERAL DE IDENTIDADE 03. EMISSOR e UF 04. CPF 05. DATA NASCIMENTO
- 1 9

06. TÍTULO DE ELEITOR ZONA SEÇÃO 07. SEXO 08. NACIONALIDADE
� M � F

09. NATURALIDADE 10. ESTADO CIVIL: �
A) Solteiro B) Casado C) Viúvo D) Separado E) Divorciado F) Outros

11. ENDEREÇO RESIDENCIAL (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.) 12. NÚMERO

13. COMPLEMENTO DO ENDEREÇO 14. BAIRRO

15. CIDADE 16. CEP 17. UF
-

18. DDD 19. TELEFONE RESIDENCIAL 20. DDD 21. TELEFONE CELULAR 22. E-MAIL

23. FILIAÇÃO: NOME DO PAI

24. FILIAÇÃO: NOME DA MÃE

25. NOME DO REPRESENTANTE LEGAL (SÓ PREENCHER, SE FOR O CASO)
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26. R. G. DO REPRESENTANTE LEGAL 27. EMISSOR e UF 28. DATA DA EMISSÃO 29. CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
1 9 -

30. PORTADOR DE NECESSI-
DADES ESPECIAIS

31. TIPO DE DEFICIÊNCIA 32. CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA

� SIM

33. UNIDADE PARA A QUAL CONCORRE

34. ÁREA E CONHECIMENTO 35. PERFIL

34. DATA ASSINATURA DO CANDIDATO
2 0 1 1

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

PROCESSO SELETIVO PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO - 2011
FICHA DE INSCRIÇÃO - 2ª VIA

REQUERIMENTO DE
ISENÇÃO DE TAXA

� SIM � NÃO

INSCRIÇÃO

01. NOME COMPLETO DO(A) CANDIDATO(A) - Se o espaço for insuficiente, abrevie os nomes intermediários e escreva o nome completo no verso da ficha.

33. UNIDADE PARA A QUAL CONCORRE

34. ÁREA E CONHECIMENTO 35. PERFIL

34. DATA ASSINATURA DO SERVIDOR
2 0 1 1

ANEXO III

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

À Coordenação de Concursos do Centro Federal de Educação tecnológica Celso Suckow da Fonseca

Senhor Coordenador,

Eu, _________________________________________________________, Carteira de Identidade nº

____________________, CPF nº _______________________, solicito, nos termos do Decreto nº 6593, de

02/10/2008, isenção da taxa de inscrição do Processo Seletivo simplificado para Professor Temporário.

Para tanto, declaro estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com o

Número de Identificação Social - NIS ______________________________ , no município de

_________________________ e que atendo a condição estabelecida no inciso II do caput do art. 1º do

Decreto acima referido (família de baixa renda).

Declaro estar ciente de que as informações, que estou prestando, são de minha inteira responsabilidade. No caso de declaração falsa, declaro estar ciente de que estarei sujeito às sanções previstas em lei, aplicando-

se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.

Rio de Janeiro, _____ de ________________ de 2011.

Assinatura do Candidato

Obs.: Anexar cópias do RG, CPF e Cartão Cidadão.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, sob as penas da lei, que, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, não tive contrato temporário com Instituição Federal de Ensino, atendendo ao que dispõe o art. 9º, III, da Lei

8745/93.

Rio de Janeiro, _____/______/2011

Assinatura do Candidato

CCONC/CEFET/RJ - Recebimento
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ANEXO V

FORMULÁRIO PARA ENTREGA DOS TÍTULOS (em 2 vias)

NOME DO CANDIDATO:

UNIDADE: ____________________________ ÁREA: _____________________________

Obs.: Numerar cada título entregue de acordo com o nº do item identificado neste formulário.

Nº ITEM IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO ENTREGUE

1.__________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________

4.__________________________________________________________________

5.__________________________________________________________________

6.__________________________________________________________________

7.__________________________________________________________________

8.__________________________________________________________________

9.__________________________________________________________________

10._________________________________________________________________

Rio de Janeiro, _____/____/2011

Assinatura do Candidato

Recebido em ______/______/2011.

Assinatura p/ Comissão Examinadora:

ANEXO VI

ATRIBUIÇÃO DE PONTOS NA PROVA DE TÍTULOS

b)•A apreciação da Súmula Curricular considerará somente os títulos e a experiência profissional devidamente comprovados e que tenham correlação com a área de conhecimento e perfil de inscrição do

candidato.

A titulação exigida para a inscrição no Concurso não acarretará pontuação.

Na atribuição de pontos a outros certificados e diplomas, será considerado apenas o título de maior pontuação.

Somente serão considerados para apreciação os títulos e a experiência profissional correspondentes ao ano de publicação do edital e aos 05 (cinco) anos imediatamente anteriores ao mesmo

ITENS A SEREM PONTUADOS PONTUAÇÃO

TITULAÇÃO Máximo de 3 pontos
Doutorado 3,0
Mestrado 2,0
Especialização (mínimo de 360 horas-aula) 1,0
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Máximo de 7 pontos
Grupo I - Atividade Docente Até 4 pontos
Docência em nível de ensino médio/técnico ou superior 0,4 por semestre
Grupo II - Orientação de trabalhos de alunos Até 2 pontos
Orientação de tese de doutorado concluída 1,0 por tese
Orientação de dissertação de mestrado concluída 0,5 por dissertação
Orientação de Iniciação Científica, Projeto Final de Graduação ou Monografia de Especialização concluídas 0,1 por trabalho
Grupo III - Atividades de Pesquisa Até 4 pontos
Artigos publicados e/ou aceitos para publicação em periódicos indexados pelas seguintes bases de dados: ISI Web of Knowledge, SCOPUS ou SCIELO(*) 0,8 por artigo
Artigos publicados e/ou aceitos para publicação em periódicos com ISSN não indexados pelas bases acima. 0,2 por artigo
Livros publicados e reconhecidos em qualidade pela Banca, com ISBN e com tiragem igual ou superior a 1.000 exemplares.
Depósito de patentes ou registro de programas de computador no INPI.

0,8 por livro/patente/registro

Artigos completos publicados em Anais de Congressos. Capítulos ou Organização de Livros publicados e reconhecidos em qualidade pela Banca, com ISBN e com tiragem igual ou
superior a 1.000 exemplares.

0,2 por artigo/capítulo ou organização de livro

Resumos publicados em Anais de Congressos 0,05 por resumo
Grupo IV - Outras atividades correlatas Até 1 ponto
Participação como membro em banca de concurso público para professor 0,2 por concurso
Aprovação em concurso público para professor de quadro permanente 0,2 por concurso
Aprovação em concurso público para professor substituto 0,1 por concurso
Coordenação de projetos institucionais aprovados por agências de fomento 0,2 por projeto
Experiência profissional extra docência, em atividades correlatas à área do concurso, registrada em Carteira Profissional ou declaração de empregad o r. 0,2 por ano
Grupo V - Atividades não acadêmicas Até 2 pontos
Experiência profissional, após obtenção da graduação, na área específica de interesse para a vaga, comprovada em carteira de trabalho e, se necessário, também em declarações
pertinentes do(s) empregador(es).

0,4 por ano completo

(*) Bases de dados disponíveis em: http:// www.scopus.com(Scopus), http://www.scielo.br(Scielo) e http://isiknowledge.com/(ISI Web of Knowledge)

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 12/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de apare lhos domésticos para o CampusI e UnED's de Pe trópolis e Maria da Graça do CEFET/RJ Total de Itens Licitados: 00007 . Edital: 21/07/2011 de 10h00 às 12h00 e
de 13h00 às 16h00 . ENDEREÇO: Avenida Maracanã 229, Bloco A, sala 206 Maracanã - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 21/07/2011 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura
das Propostas: 04/08/2011 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Este Edital poderá ser reti rado no DEPAD, à Avenida Maracanã 229, Bloco A, sala 206 - Maracanã, mediante apresentação
do carimbo com CNPJ da firma, e terá um custo repr ográfico de R$ 3,80 (Três Reais e Oitenta Centa vos), ou no endereço eletrônico https://compras net.gov. b r.

EGBERTO VELLOSO DE LIMA
Pregoeiro

(SIDEC - 20/07/2011) 153010-15244-2011NE800037

PREGÃO Nº 64/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mate rial de laboratório para UnED Petrópolis e Nú cleo Avançado de Valença do CEFET/RJ Total de Itens Licitados: 00074 . Edital: 21/07/2011 de 10h00 às 12h00 e de
13h00 às 16h00 . ENDEREÇO: Avenida Maracanã 229, Bloco A, sala 206 Maracanã - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 21/07/2011 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 04/08/2011 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Este Edital poderá ser reti rado no DEPAD, à Avenida Maracanã 229, Bloco A, sala 206 - Maracanã, mediante apresentação do
carimbo com CNPJ da firma, e terá um custo repr ográfico de R$ 3,10 (Três Reais e Dez Centavos) , ou no endereço eletrônico https://comprasnet. gov.br

LUIZ JOSE HENRIQUE NOGAROLI CAVALCANTE
Pregoeiro

(SIDEC - 20/07/2011) 153010-15244-2011NE800037




