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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 revestimento 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.comprasnet.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 público, de acordo com a Lei nº 8.745/93 e suas alterações, nas Unidades e Áreas de Conhecimento constantes do Anexo I e conforme
autorizado pela Portaria Interministerial do Ministério do Planejamento, 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 - Petrópolis/RJ, das 14 às 19 horas.
Unidade Itaguaí: Rod. Mario Covas, Quadra J, Lote J2, Distrito Industrial de Itaguaí (Trevo da Entrada da Cidade), das 14 às 17
horas.
Unidade Angra dos Reis: (Rua do Areal, s/n - Parque Mambucaba, 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 comprobatória (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 conferidos 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" , informando código e gestão da Unidade Favorecida, 153010 e 15244, respectivamente, 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 recebimento da inscrição, sendo esta via devolvida ao candidato.
1.3.2. A inscrição poderá ser feita pessoalmente ou por procurador legalmente habilitado (procuração simples, com firma reconhecida em cartório).
1.4. Poderão requerer isenção da taxa de inscrição, os candidatos 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 (deficiência) 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 compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Neste concurso, o
candidato portador de necessidades especiais, ao fazer uso desse direito, 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 necessidades especiais quando, em cada Unidade, a área de conhecimento disponibilizar mais de uma vaga.
2.2. Os candidatos portadores de necessidades especiais (deficiência) 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 Internacional da Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência. 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 (deficiência), resguardadas as condições especiais previstas no Decreto
nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do Concurso 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 escrito, no momento da inscrição, a confecção de prova especial ampliada (especificando o tipo de grau para a ampliação) ou o acompanhamento 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 provida será preenchida por candidato não portador
3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DA SELEÇÃO
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 Diretoria 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 entregue 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.
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3.4.9. Para a realização da prova didática, de caráter eliminatório 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 determinados 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 prova didática, com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário determinado, e aguardar a chamada por membro da Banca Examinadora. 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 candidato.
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) concorrente(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 candidato 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 membros da Banca Examinadora atribuirá ao candidato uma nota de 0
(zero) a 10 (dez). Essa avaliação do desempenho do candidato considerará 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 ponderada das notas obtidas nas provas de títulos e didática, conforme
especificado abaixo:
4.2. O resultado final do concurso será provavelmente divulgado 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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