Nº 19, quarta-feira, 28 de janeiro de 2015
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Ministério da Justiça
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2014 - UASG 200005

Nº Processo: 08006002518201443.
PREGÃO SRP Nº 32/2014. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 28712123000336. Contratado : MODULO
SECURITY SOLUTIONS S/A -Objeto: Implantação do Centro Nacional de Supervisão Operacional e Informações Gerenciais e dos
Centros Regionais de Supervisão Operacional - CNSOIG e CRSO.
Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993. Vigência: 31/12/2014 a 31/12/2015. Valor Total: R$5.500.000,00. Fonte:
100000000 - 2014NE801420 Fonte: 100000000 - 2014NE801421
Fonte: 100000000 - 2015NE800060. Data de Assinatura:
31/12/2014.
(SICON - 27/01/2015) 200005-00001-2015NE800059
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo Nº 00004/2015 ao Convênio Nº
759237/2011. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200005, Gestão: 00001. Convenente : MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO, CNPJ nº 89.814.693/0001-60. Prorrogação do prazo de vigência do Convênio SRJ/MJ n. 48/2011, SICONV n. 759237/2011, pelo período adicional de 09 (NOVE) MESES a partir do término da sua vigência, qual seja, 13/01/2015.. Valor
Total: R$ 365.382,07, Valor de Contrapartida: R$ 29.230,57, Vigência: 29/12/2011 a 13/07/2015. Data de Assinatura: 12/01/2015.
Signatários: Concedente : FLAVIO CROCCE CAETANO, CPF nº
148.112.678-42, Convenente : ANIBAL MOACIR DA SILVA, CPF
nº 318.400.000-15.
(SICONV(PORTAL) - 27/01/2015)
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2015 - UASG 200005
Nº Processo: 08008002367201411 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de lavanderia, para atender as necessidades de limpeza e higienização
das toalhas de mesa, guardanapos e toalhas de rosto do Gabinete do
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça, conforme especificações no Edital e seus Anexos. Total de Itens Licitados: 00019.
Edital: 28/01/2015 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço:
Ministerio da Justica - Bloco "t" - Anexo Ii- Sala 621 Esplanada Dos
Ministérios - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de
28/01/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 09/02/2015 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Nos telefones: (61) 2025-3230/9301. O Edital poderá
ser retirado na Coordenação de Procedimentos Licitatórios, mediante
pagamento de R$ 15,20 por meio de Guia de recolhimento da União
(GRU), ou gratuitamente pelos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.justica.gov.br.
LIDIANNY ALMEIDA DE CARVALHO
Pregoeira
(SIDEC - 27/01/2015) 200005-00001-2015NE800002

COORDENAÇÃO
EXTRATO DE COMPROMISSO
PROCESSO Nº 08008.005461/2013-33; ESPÉCIE: Termo de Compromisso celebrado entre o Ministério da Justiça e a Imprensa Nacional. OBJETO: Publicação de matérias de caráter oficial nas edições normais, extras e suplementares no Diário Oficial da União no
valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões) de reais. VIGÊNCIA:
20/12/2014 até 19/12/2015. DATA DA ASSINATURA: 20 de dezembro de 2014. CONTRATANTE: Ministério da Justiça, CNPJ:
00.394.494/0013-70, representado pela Coordenadora-Geral de Logística, Sra. Marcela Saldanha dos Anjos. FORNECEDORA: Imprensa Nacional, CNPJ: 04.196.645/0001-00, representada pelo Diretor-Geral, Sr. Fernando Tolentino de Sousa Vieira.

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
HUMANOS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS
EDITAL N o- 1, DE 27 DE JANEIRO DE 2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS HUMANOS
DA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições subdelegadas pelo
inciso VII do art. 2º da Portaria SPOA/SE/MJ nº 65, de 4 de junho de
2014, e considerando a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, o
Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, e contrato celebrado com
a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB, torna
pública a realização de Processo Seletivo Simplificado, autorizado
pela Portaria Interministerial MP/MJ nº 242, de 28 de julho de 2014,
para contratação, por tempo determinado, de 14 (quatorze) profis-
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sionais, para o desenvolvimento de atividades inerentes ao gerenciamento do projeto Sistema Nacional de Informações de Segurança
Pública, Prisional e sobre Drogas (SINESP), atendendo necessidade
temporária de excepcional interesse público, mediante as condições
especiais estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo Simplificado será regido por este
Edital, seus Anexos e eventuais retificações, sendo executado pela
Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB.
1.2. A realização da inscrição implica a concordância do
candidato com as regras estabelecidas neste Edital, com renúncia
expressa a quaisquer outras.
1.3. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado
será de 02 (dois) anos, contados da data em que for publicado o ato
de sua homologação, podendo ser prorrogado, por igual período,
conforme o Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, publicado no
Diário Oficial da União de 24 de agosto de 2009.
1.4. As inscrições para este Processo Seletivo Simplificado
serão realizadas via Internet, conforme especificado no Item 5.
1.5. Todo o processo de execução deste Processo Seletivo
Simplificado, com as informações pertinentes, estará disponível no
site www.funcab.org.
1.6. Todos os atos oficiais relativos ao Processo Seletivo
Simplificado serão publicados no Diário Oficial da União e no site
www.funcab.org.
1.7. O candidato deverá acompanhar as notícias relativas a
este Processo Seletivo Simplificado nos meios citados no subitem 1.6,
pois, caso ocorram alterações nas normas contidas neste Edital, elas
serão neles divulgadas.
1.8. O conteúdo programático para o cargo está disponível
no ANEXO II.
1.9. Os candidatos contratados estarão subordinados às disposições da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e alterações
posteriores.
1.10. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis no site
www.funcab.org para consulta e impressão.
2. DO CARGO
2.1. CARGO S01: Gerente de Projetos em Tecnologia da
Informação.
2.1.1. REQUISITO:
a) Graduação de nível superior na área de informática/computação; E Experiência superior a cinco anos em funções de coordenação de projetos e/ou coordenação de projetos em ambientes ou
linguagem de software livre; Ou possuir título de mestrado ou doutorado na área.
OU
b) Graduação em qualquer área de formação com pós-graduação em informática/computação (mínimo de 360 horas), fornecido
por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. E Experiência superior a cinco anos em funções de coordenação de projetos
e/ou coordenação de projetos em ambientes ou linguagem de software
livre; Ou possuir título de mestrado ou doutorado na área.
2.1.2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Gerenciar as atividades inerentes ao projeto para desenvolvimento de
solução tecnológica para o Sistema SINESP, exercendo o contínuo
acompanhamento de suas etapas, seguindo os preceitos do PMBOK,
bem como acompanhar o cumprimento das definições de negócio,
requisitos, homologações, validação de definições técnicas, acompanhamento da arquitetura do software utilizada para implementar as
funcionalidades especificadas do sistema e aplicações e das definições
das estruturas de dados e ambientes de banco de dados, baseando-se
nas diretrizes tecnológicas e metodologia adotada pelo Ministério.
2.1.3. REMUNERAÇÃO: R$ 8.300,00(oito mil e trezentos reais).
2.1.4. JORNADA DE TRABALHO: 08(oito) horas diárias /
40(quarenta) horas semanais.
2.1.5. VAGAS: 10 vagas para ampla concorrência; 3 vagas
para candidatos autodeclarados negros; 1 vaga para candidatos na
condição de Pessoa com Deficiência.
2.2. O número de vagas ofertadas no Processo Seletivo Simplificado poderá ser ampliado durante o prazo de validade do Certame, desde que haja dotação orçamentária própria disponível e vagas
em aberto aprovadas por lei.
2.3. O profissional será contratado pelo prazo inicial de 1
(um) ano, podendo ser prorrogado por até 5 (cinco) anos, na forma do
inciso IV do parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.745, de 1993, a
critério exclusivo do contratante. Assim, a vigência do contrato regido
pela Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993, subordina-se aos
prazos máximos definidos no seu art. 4º, combinado com o seu art.
12.
3. DAS ETAPAS
3.1. O presente Processo Seletivo será composto das seguintes etapas:
1ª Etapa: Prova Objetiva de caráter classificatório e eliminatório;
2ª Etapa: Provas de Títulos/Certificações de caráter classificatório;
3ª Etapa: Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social de caráter eliminatório.
3.2. Ao final de cada etapa, o resultado será divulgado no
site www.funcab.org.
3.3. Todas as etapas serão realizadas em Brasília/DF.
4. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO
4.1. Os requisitos básicos para contratação são, cumulativamente, os seguintes:
a) ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo
Simplificado;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1°, artigo 12, da Constituição
Federal;
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c) estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos;
d) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos
do sexo masculino;
e) encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e
civis;
f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade
incompatível com nova contratação em cargo público;
g) apresentar diploma ou certificado, devidamente registrado,
de conclusão de curso, conforme requisito do cargo pretendido, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, comprovado por meio da apresentação de original e cópia do
respectivo documento;
h) estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo, fato
apurado pela Perícia Médica Oficial a ser designada;
i) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da
contratação;
j) apresentar declaração negativa de antecedentes criminais;
k) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, conforme a Lei nº 8.745, de 1993, salvo nos casos constitucionalmente
admitidos ou legislações pertinentes;
l) cumprir, na íntegra, as determinações previstas no Edital
de abertura do Processo Seletivo Simplificado;
m) apresentar declaração de bens.
4.2. O candidato, se aprovado, por ocasião da contratação,
deverá provar que possui todas as condições para o exercício do
cargo, apresentando todos os documentos exigidos pelo presente Edital e outros que lhe forem solicitados, confrontando-se, então, declaração e documentos, sob pena de perda do direito à vaga.
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. Antes de se inscrever, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas neste Edital, incluindo seus Anexos, partes integrantes das normas que regem o
presente Processo Seletivo Simplificado, das quais não poderá alegar
desconhecimento em nenhuma hipótese.
5.2. A inscrição no Processo Seletivo Simplificado exprime a
ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital.
5.3. As inscrições deverão ser realizadas pela internet, no site
www.funcab.org, no prazo estabelecido no Cronograma Previsto ANEXO I.
5.4. O Processo Seletivo Simplificado será realizado em Brasília/DF.
5.5. O valor da inscrição será de R$ 70,00 (setenta reais).
5.5.1. A importância recolhida, relativa à inscrição, só será
devolvida em hipótese de cancelamento do Processo Seletivo Simplificado ou em razão de fato atribuível somente à Administração
Pública.
5.6. Poderá solicitar isenção do pagamento do valor da inscrição o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e for membro de
família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26
de junho de 2007, e segundo o procedimento descrito abaixo:
5.6.1. Não será concedida a isenção do pagamento do valor
da inscrição a candidato que não possua o Número de Identificação
Social (NIS) já identificado e confirmado na base de dados do CadÚnico, na data da sua inscrição.
5.6.1.1. Para a realização da inscrição com isenção do pagamento do valor da inscrição, o candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição, via internet, no site www.funcab.org, no qual
indicará o Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo
CadÚnico do Governo Federal, e firmará declaração de que pertence
à família de baixa renda.
5.6.1.2. A FUNCAB consultará o órgão gestor do CadÚnico
para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
5.6.1.3. Não serão analisados os pedidos de isenção sem
indicação do número do NIS e, ainda, aqueles que não contenham
informações suficientes para a correta identificação do candidato na
base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico.
5.6.2. A inscrição com o pedido de isenção deverá ser efetuada nas datas constantes do Cronograma Previsto - ANEXO I, a
partir das 10h do primeiro dia até às 23h59min do último dia, considerando-se o horário oficial de Brasília/DF.
5.6.3. A relação das isenções deferidas e indeferidas será
disponibilizada no site www.funcab.org, na data constante do Cronograma Previsto - ANEXO I.
5.6.4. O candidato disporá, unicamente, de 02 (dois) dias
para contestar o indeferimento, exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site www.funcab.org a partir das 8h do primeiro dia até às 23h59min do último dia
do prazo previsto no Cronograma Previsto - ANEXO I, considerandose o horário oficial de Brasília/DF. Após esse período, não serão
aceitos pedidos de revisão.
5.6.5. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido
poderá emitir a GRU cobrança para pagamento da inscrição que
estará disponível no site www.funcab.org para impressão até às 15
horas do dia estabelecido no Cronograma Previsto - ANEXO I, considerando-se o horário oficial de Brasília/DF.
5.6.6. O candidato com isenção deferida terá sua inscrição
automaticamente efetivada.
5.6.7. As informações prestadas no formulário serão de inteira responsabilidade do candidato, respondendo este por qualquer
erro ou falsidade.
5.6.8. Não será concedida isenção do pagamento do valor da
inscrição ao candidato que:
a) omitir informações ou torná-las inverídicas;
b) não observar o prazo e os horários estabelecidos neste
Edital.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

