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Com pedido de arquivamento.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato da navegação: queda na
água e morte de passageiro a bordo da embarcação "DHUDHUDIO"
atracada no Porto do Palmeiraço, Belém, PA, sem registro de danos
materiais e nem ambientais; b) quanto à causa determinante: não
apurada com a devida precisão; e c) decisão: julgar o fato da navegação capitulado no art. 15, alínea "e", da Lei nº 2.180/54, como de
origem desconhecida, mandando arquivar os Autos, conforme a promoção da PEM. Oficiar à Capitania dos Portos da Amazônia Oriental,
agente local da Autoridade Marítima, a infração ao art. 15, da Lei nº
8.374/91, cometida pelo proprietário do B/M "DHUDHUDIO". Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 13 de
junho de 2013.
Proc. no 25.841/2011
Relator: Juiz Geraldo de Almeida Padilha
EMENTA: L/M "DIAMANTINA". Colisão da embarcação
com banco de areia, provocando empeno do eixo propulsor, sem
danos pessoais ou ambientais. Erro de navegação. Imprudência. Condenação.
Autora: A Procuradoria.
Representado; João Lucas Sousa (Mestre), Revel.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente da navegação:
colisão da embarcação com banco de areia, provocando empeno do
eixo propulsor, sem danos pessoais ou ambientais; b) quanto à causa
determinante: erro de navegação; e c) decisão: julgar o acidente da
navegação previsto no art. 14, alínea "a", da Lei nº 2.180/54, como
decorrente de imprudência, condenando o Sr. João Lucas Sousa à
pena de repreensão, de acordo com o art. 121, inciso I, da Lei nº
2.180/54, com a redação dada pela Lei nº 8.969/94 e ao pagamento
das custas processuais. Oficiar à Capitania dos Portos do Maranhão,
agente local da Autoridade Marítima, as infrações ao RLESTA, art.
11, inciso I e art. 22, inciso II, cometidas pelo MNC João Lucas
Sousa, e as infrações ao RLESTA art. 11 e art. 23, inciso VIII, este
último, c/c art. 8º, inciso I e art. 34, inciso I, da LESTA, cometidas
pela empresa Navegações Pericumã Ltda. Publique-se. Comuniquese. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 16 de maiio de 2013.
Proc. no 27.582/2012
Relator: Juiz Geraldo de Almeida Padilha
EMENTA: L/M "BARBARIDADE III". Perda de tração do
motor de propulsão de lancha de esporte e recreio, provocando parada
repentina no deslocamento da referida embarcação, sem ocorrência de
danos pessoais ou poluição ambiental. Não apurada com a devida
precisão. Infração à Lei nº 8.374/91. Arquivamento.
Com pedido de arquivamento.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente da navegação:
perda de tração do motor de propulsão de lancha de esporte e recreio,
provocando parada repentina no deslocamento da referida embarcação, sem ocorrência de danos pessoais ou poluição ambiental; b)
quanto à causa determinante: não apurada com a devida precisão; e c)
decisão: julgar o acidente da navegação, previsto no art. 14, alínea
"b", da Lei nº 2.180/54, como de origem indeterminada, mandando
arquivar os autos, conforme promoção da PEM. Oficiar à Capitania
dos Portos do Paraná, agente local da Autoridade Marítima, a infração à Lei nº 8.374/91, art. 15 (não apresentação de bilhete de
seguro obrigatório DPEM em vigor na data do acidente) cometida
pelo proprietário da L/M "BARBARIDADE III", Jonas Moises. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 13 de
junho de 2013.
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N o- 563 - Homologar e tornar público o resultado do Concurso Público para Provimento do Cargo de Professor de Magistério Superior,
Classe A, denominação Adjunto A, do Departamento de Ciências
Básicas da Saúde, instituído pelo Edital nº 22, de 06/06/2013, publicado no DOU de 07/06/2013, na área de conhecimento, regime de
trabalho e número de vagas abaixo especificadas:
Área de conhecimento: Parasitologia e Micologia
Regime de trabalho: 40 horas semanais
Nº de vagas: 01 (uma)
Classificação e Pontuação Final
1º - Andreza Francisco Martins - 8,60
2º - Helena Schirmer - 8,20
3º - Cecília Bittencourt Severo - 7,58
4º - Leandro Reus Rodrigues Perez - 7,25
5º - Aline Ghelen Dall Bello - 6,38
Os demais candidatos não obtiveram média mínima para
classificação
N o- 564 - Homologar e tornar público o resultado do Concurso Público para Provimento do Cargo de Professor de Magistério Superior,
Classe A, denominação Adjunto A, do Departamento de Ciências
Básicas da Saúde, instituído pelo Edital nº 26, de 25/06/2013, publicado no DOU de 26/06/2013, na área de conhecimento, regime de
trabalho e número de vagas abaixo especificadas:
Área de conhecimento: Modelagem Molecular
Regime de trabalho: 40 horas semanais
Nº de vagas: 01 (uma)
Classificação e Pontuação Final
1º - Rafael Andrade Caceres - 7,38
Os demais candidatos não obtiveram média mínima para
classificação
MIRIAM DA COSTA OLIVEIRA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PIAUÍ
ATO N o- 1.676, DE 6 DE SETEMBRO DE 2013
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ,
no uso de suas atribuições legais, resolve:
No Ato da Reitoria n°. 1617/13, de 27.08.2013, referente à
Homologação do resultado final do Concurso Público de Provas e
Títulos, publicado no D.O.U de 29.08.2013, Seção 1, Página 11, onde
se lê: as Resoluções nº. 035/13 e 053/13-CAR; leia-se: a Resolução
nº. 035/13-CAD. (considerando o Processo nº. 23111.023588/201341, à fl. 05).
JOSÉ ARIMATÉIA DANTAS LOPES

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 34, DE 6 DE SETEMBRO DE 2013
Destina recursos financeiros, nos moldes
operacionais e regulamentares do Programa
Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas municipais, estaduais e do
Distrito Federal, para assegurar que essas
realizem atividades de educação integral e
funcionem nos finais de semana, em conformidade com o Programa Mais Educação.

Em 6 de setembro de 2013.

.

Ministério da Educação
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE
PORTARIAS DE 5 DE SETEMBRO DE 2013

A Reitora da Fundação Universidade Federal de Ciências da
Saúde de Porto Alegre, no uso das atribuições que lhe conferem o
Decreto de 14/03/2013, publicado no DOU de 15/03/2013, resolve:
N o- 561 - Homologar e tornar público o resultado do Concurso Público para Provimento do Cargo de Professor de Magistério Superior,
Classe A, denominação Adjunto A, do Departamento de Pediatria,
instituído pelo Edital nº 22, de 06/06/2013, publicado no DOU de
07/06/2013, na área de conhecimento, regime de trabalho e número
de vagas abaixo especificadas:
Área de conhecimento: Gastropediatria
Regime de trabalho: 20 horas semanais
Nº de vagas: 01 (uma)
Classificação e Pontuação Final
1º - Cristina Helena Targa Ferreira - 9,56
2º - José Vicente Noronha Spolidoro - 8,03
N o- 562 - Homologar e tornar público o resultado do Concurso Público para Provimento do Cargo de Professor de Magistério Superior,
Classe A, denominação Adjunto A, do Departamento de Educação e
Informação em Saúde, instituído pelo Edital nº 22, de 06/06/2013,
publicado no DOU de 07/06/2013, na área de conhecimento, regime
de trabalho e número de vagas abaixo especificadas:
Área de conhecimento: Espanhol
Regime de trabalho: 40 horas semanais
Nº de vagas: 01 (uma)
Classificação e Pontuação Final
Não houve candidatos classificados

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Constituição Federal de 1988.
Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990.
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Lei n.º 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.
Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009.
Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010.
Portaria Interministerial n.º 17, de 24 de abril de 2007, dos Ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social e de Combate à
Fome, do Esporte e da Cultura.
Portaria Normativa Interministerial n.º 19, de 24 de abril de 2007, dos
Ministérios da Educação e do Esporte
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º, § 1º, da Lei
nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelo art. 14, incisos I e II, do
Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, e pelos arts. 3º,
incisos I e II, e 6º, inciso IV, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de
setembro de 2003, neste ato representado pelo Secretário-Executivo
do Ministério da Educação, conforme deliberado na Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, realizada no dia 31 de maio de 2012,
com fulcro no art. 4º, § 2º, do referenciado Decreto, e:
CONSIDERANDO a importância da escola como espaço no
qual a vivência democrática pode ser exercitada por meio de atividades educativas, lúdicas e recreativas;
CONSIDERANDO a necessidade de estimular a ampliação
da jornada e espaços escolares para o mínimo de sete horas diárias,
em conformidade com o Programa Mais Educação, visando à implementação da Educação Integral na rede pública de ensino com
atividades nas áreas de acompanhamento pedagógico, cultura, artes e
educação patrimonial, esporte e lazer, educação em direitos humanos,
ciências da natureza, educação ambiental e desenvolvimento sustentável, cultura digital, prevenção de doenças e promoção da saúde,
comunicação e uso de mídias, investigação no campo das ciências da
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natureza, educação econômica/economia criativa; agroecologia; iniciação científica e memória e história das comunidades tradicionais.
CONSIDERANDO a necessidade de construção de políticas
que contribuam para a garantia da oferta de educação de qualidade,
adequada ao modo de viver, pensar e produzir das populações identificadas com o campo - agricultores, criadores, extrativistas, pescadores, ribeirinhos, caiçaras, quilombolas, seringueiros, dentre outros;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir metodologia
educativa que afirme o campo como o lugar onde vivem sujeitos de
direitos, com diferentes dinâmicas de trabalho, de cultura, de relações
sociais, e não apenas como um espaço que meramente reproduz os
valores do desenvolvimento urbano;
CONSIDERANDO a necessidade de estimular a promoção
de modelo de corresponsabilidade pela gestão do tempo educativo nos
municípios mediante ação intersetorial das áreas sociais, sob a coordenação da escola, a fim de estruturar estratégias na busca do
desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a necessidade de estreitar a parceria entre escola e comunidade ocupando criativamente o espaço escolar nos
finais de semana com atividades educativas, culturais, esportivas e de
qualificação para o trabalho/geração de renda;
CONSIDERANDO a necessidade de articulação dos programas estratégicos do governo, na perspectiva de construir processos
educativos que envolvam diferentes atores sociais;
CONSIDERANDO que o art. 217 da Constituição Federal
confere ao Estado o dever de fomentar práticas desportivas como
direito da cada cidadão, reforçando o compromisso de democratizar o
acesso às atividades esportivas como parte de formação integral de
crianças, adolescentes e jovens;
CONSIDERANDO que o art. 34 da Lei 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), determina a progressiva ampliação do período de permanência na escola;
CONSIDERANDO que o art. 27 da LDB prevê a promoção
do desporto educacional e o apoio às práticas desportivas não formais
enquanto diretrizes para os conteúdos curriculares;
CONSIDERANDO que o § 2º do art. 26 da LDB prevê que
o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos
alunos; e
CONSIDERANDO que o § 6º do art. 26 da LDB prevê que
a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do
componente curricular de que trata o § 2º desse artigo.
CONSIDERANDO o propósito de intensificar as ações recíprocas, promovidas pelo Brasil e países fronteiriços, voltadas à
expansão da oferta e melhoria da qualidade do ensino bilíngue em
escolas situadas nas respectivas faixas limítrofes;
RESOLVE "AD REFERENDUM":
Art. 1º Destinar recursos financeiros para cobertura de despesas de custeio e capital, nos moldes operacionais e regulamentares
do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) a escolas públicas
municipais, estaduais e do Distrito Federal que possuam alunos matriculados no ensino fundamental regular registrados no censo escolar
do ano anterior ao do repasse, por intermédio de suas Unidades
Executoras Próprias (UEx), a fim de assegurar que as referidas escolas realizem atividades de educação integral, de forma a compor
jornada escolar de, no mínimo, 7 (sete) horas diárias ou 35 (trinta e
cinco) horas semanais, e funcionem nos finais de semana.
Parágrafo único. Os recursos financeiros de que trata o caput
serão liberados em favor das escolas nele referidas selecionadas pela
Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação
(SEB/MEC), de acordo com os critérios de atendimento do Programa
Mais Educação vigentes no ano do repasse, e ratificadas pelas prefeituras municipais e secretarias distrital e estaduais de educação às
quais se vinculem.
Art. 2º As UEx representativas das escolas a que se refere o
artigo anterior, para serem contempladas com recursos destinados à
implementação do Programa Mais Educação, deverão preencher e
encaminhar, por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), às prefeituras
municipais ou secretarias distrital e estaduais de educação (Entidades
Executoras - EEx) às quais estejam vinculadas, o Plano de Atendimento da Escola com a indicação das atividades a serem desenvolvidas com os alunos.
§ 1º As UEx que não tenham acesso à internet deverão
solicitar à EEx à qual se vinculam o modelo de Plano de Atendimento
da Escola referido no caput deste artigo, preenchê-lo e devolvê-lo à
EEx, que se encarregará de processar as informações nele contidas.
§ 2º As EEx consolidarão os dados contidos nos Planos de
Atendimento da Escola ao gerar, via SIMEC, o Plano de Atendimento
Geral Consolidado, constituindo esse procedimento a adesão ao Programa Mais Educação, que é condição para a liberação dos recursos
previstos no caput do artigo anterior.
§ 3º O encaminhamento, ao FNDE, pela SEB/MEC, por
intermédio de Serviço de Internet (Web Service), da relação nominal
das escolas referidas no parágrafo único do art. 1º, com a indicação
dos valores a serem a elas destinados, para cobertura de despesas de
custeio e capital, calculados em conformidade com o estabelecido nos
arts. 4 a 6, constitui condição para a liberação dos recursos previstos
nesta Resolução.
§ 4º Os impressos dos Planos de Atendimento Geral Consolidado deverão ser mantidos em arquivo nas EEx, pelo prazo e para
os fins previstos nas normas do PDDE vigentes.
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