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AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 40/2012
No Edital nº 70/2012-R, publicado no D.O.U. de 23/10/2012,
seção 3, página 46 a 49, no que se refere ao Centro de Ciências da
Saúde, no Departamento de Educação Integrada em Saúde - Área/Subárea: Fonoaudiologia (cód. CNPq 4.07.00.00-3)/Fonoaudiologia com
Ênfase em Linguagem, no tocante à titulação mínima exigida, onde se
lê: "Pós-Graduação: Doutorado em Ciências da Saúde ou em Ciências
Biológicas", leia-se: "Pós-Graduação: Doutorado em Ciências da Saúde (4.00.00.00-1) ou em Ciências Biológicas (2.00.00.00-6) ou em
Ciências Humanas (7.00.00.00-0) ou em Linquística, Letras e Artes
(8.00.00.00-2)".
No item 2.1, que trata do período de inscrição, acrescentar a
seguinte redação: "Para a Área/Subárea Fonoaudiologia (cód. CNPq
4.07.00.00-3)/Fonoaudiologia com Ênfase em Linguagem, do Departamento de Educação Integrada em Saúde/CCS, face à ampliação das
áreas da titulação mínima exigida, o período de inscrição estende-se
até 27/12/2012 e, caso não haja inscritos no período regular, será
reaberto o prazo de inscrição de 28.12.2012 a 25.01.2013, exigindose graduação em Fonoaudiologia e Mestrado nas mesmas áreas exigidas para o Doutorado."
O item 4.2.2 passar a vigorar com a seguinte redação: "Para
as demais Áreas/Subáreas do Departamento de Educação Integrada
em Saúde/CCS - exceto a Área/Subárea Fonoaudiologia (cód. CNPq
4.07.00.00-3)/ Fonoaudiologia com Ênfase em Linguagem, previsto
no item 4.2.5 - e para os Departamentos de Química e Física/CCA; de
Farmácia e Nutrição/CCA; de Engenharia Rural/CCA - Área/ Subárea: Matemática (cód. CNPq 1.01.00.00-8)/ Matemática Aplicada
(cód. CNPq 1.01.04.00-3):"
Incluir os seguintes itens:
4.2.5. Para a Área/Subárea Fonoaudiologia (cód. CNPq
4.07.00.00-3)/Fonoaudiologia com Ênfase em Linguagem, do Departamento de Educação Integrada em Saúde/CCS:
a) Escrita - 18/02/2013 - Eliminatória
b) Aptidão Didática - 20/02/2013 - Eliminatória
c) Plano de Trabalho - 21/02/2013 - Classificatória
d) Títulos - 22/02/2013 - Classificatória
4.2.6. Caso haja reabertura do período de inscrição para a
Área/Subárea Fonoaudiologia (cód. CNPq 4.07.00.00-3)/Fonoaudiologia com Ênfase em Linguagem, do Departamento de Educação
Integrada em Saúde/CCS, conforme previsto no item 2.1:
a) Escrita - 11/03/2013 - Eliminatória
b) Aptidão Didática - 13/03/2013 - Eliminatória
c) Plano de Trabalho - 14/03/2013 - Classificatória
d) Títulos - 15/03/2013 - Classificatória
EMILIO MAMERI NETO,
Decano do Conselho Universitário
Exercício

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO
DE MORAES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 53/2012 UASG 153047
Nº Processo: 23068023282201103. PREGÃO SISPP Nº 55/2012 Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO -ANTONIO
MORAES. CNPJ Contratado: 09534331000186. Contratado : BY
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - -ME. Objeto: Reforma e
adequação de salas do Setor de Radiologia e Diagnóstico por Imagem
do HUCAM.Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 27/11/2012
a 26/05/2013. Valor Total: R$216.000,00. Fonte: 250000157 2012NE803834. Data de Assinatura: 27/11/2012.
(SICON - 27/11/2012) 153047-15225-2012NE800087
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Manta em polipropileno
e papel grau cirúrgico, para atender o Centro Cirúrgico e CTI do
Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes/UFES, Anexo I do
Edital do Pregão 121 /2012 - HUCAM/UFES. Vigência: 27/11/2012 a
26/11/2013. Processo nº 23068.005744/2012-83. Empresa: Comercial
CEI Comércio Exportação e Importação Mat.Med.Ltda., CNPJ/MF
40.175.705/0001-64. Itens: 01- R$ 42,50; 02- R$ 42,50; 03- R$
147,25; 04- R$ 42,50; 05- R$ 42,50; 06- R$ 42,50.
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Soluções Prontas de
Nutrição Parenteral para atender a necessidades básicas dos pacientes
internados no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes/UFES,
Anexo I do Edital do Pregão 83 /2012- HUCAM/UFES. Vigência:
27/11/2012 a 26/11/2013. Processo nº 23068.005744/2012-83. Empresa: Nutrisolution Nutrição e Com. de Prod.Hosp.Onc.Ltda,
CNPJ/MF 14.724.626/0001-55 Itens: 01- R$ 52,00; 02- R$ 27,00; 03R$ 30,00; 04- R$ 36,00.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 153/2012 - UASG 153047
Nº Processo: 23068014466201255 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva e preventiva em 01 (um) equipamento MAMÓGRAFO, marca SHIMADZU modelo Plamed / Sophie Classic, nº de série: SBCHD 30944, com
fornecimento de peças (peças e serviço, incluindo Tubos de Raios X),
por um período de 12 meses, pertencente ao Hospital Universitário
Cassiano Antônio Moraes HUCAM / UFES, Campus de Maruipe,
consoante especificação e condições do presente Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 28/11/2012 de 08h00
às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Av. Marechal Campos, 1355

Santa Cecilia - VITORIA - ES . Entrega das Propostas: a partir de
28/11/2012 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das
Propostas: 12/12/2012 às 13h15 site www.comprasnet.gov.br.
GLEISSE MARA MAGEVSKI SALLES
Pregoeira
(SIDEC - 27/11/2012) 153047-15225-2012NE800087
RETIFICAÇÃO
No aviso de licitação, Concorrência Nº 3/2012 publicada no
D.O.U de 23/11/2012, Seção 3, Pág. 105 , Onde se lê: Informações
Gerais: . Leia-se: Informações Gerais: Retificação do obeto e número
correto da licitação 001/2012..
(SIDEC - 27/11/2012) 153047-15225-2012NE800087
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 118/2012
Foi Vencedora do Certame H Strnattner e Cia Ltda.
(SIDEC - 27/11/2012) 153047-15225-2012NE800087
PREGÃO Nº 136/2012
Foi Vencedora do Certame IBF Ind.Braseleira de Filmes
S/A.
MARIA NEIDE DE SOUZA KUBIT
Pregoeira
(SIDEC - 27/11/2012) 153047-15225-2012NE800087
PREGÃO Nº 139/2012
Foram vencedoras do certame as empresas: 07653540000113
HIDROCOMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME os itens: 1 e 3;
40447088000109 V W REFRIGERAÇÃO E REFORMAS LTDA-ME
item 02.
SANDRA RIBEIRO LUCINDO
Pregoeira
(SIDEC - 27/11/2012) 153047-15225-2012NE800087

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE ADITAMENTO N o- 67/2012
PROCESSO SELETIVO DISCENTE UNIRIO / SISU PREENCHIMENTO DE VAGAS POR DEMONSTRAÇÃO DE
INTERESSE - 2º SEMESTRE 2012
A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, na forma deste edital e tendo em vista as desistências de matrículas dos ingressantes pelo SiSU 2012 2º semestre, em aditamento
ao edital 54/2012, torna pública as condições para continuidade do
preenchimento das desistências das vagas para o segundo período nos
cursos de ampla concorrência decorrentes do SiSU / MEC, destinado
aos candidatos que tenham concluído a última série do Ensino Médio
ou equivalente. A classificação dar-se-á por meio do aproveitamento
do resultado obtido pelo candidato no Exame Nacional do Ensino
Médio realizado em 2011 e somente daqueles candidatos inscritos na
lista de espera no SiSU, que não estejam matriculados nos cursos de
graduação da UNIRIO e mediante a inscrição por demonstração de
interesse já realizada junto a Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro -UNIRIO, por meio do acesso ao site http://www2.unirio.br/cosea.
Publicação: 27 de novembro de 2012.
Resultado da convocação única: a partir das 12h do dia 30 de
novembro de 2012.
Matrícula: 3 de dezembro de 2012.
1)Do Quadro de vagas
Curso
Arquivologia
Biblioteconomia
Biblioteconomia
Biblioteconomia
Biomedicina
Ciências Ambientais
Ciências Biológicas
Ciências da Natureza
Enfermagem
História
História
Letras
Medicina
Museologia
Nutrição
Serviço Social
Sistema de Informação
Total de vagas

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032012112800090

Modalidade/Turno
Bacharelado Noturno
Bacharelado Matutino
Licenciatura Noturno
Bacharelado Noturno
Bacharelado Integral
Bacharelado Noturno
Licenciatura Noturno
Licenciatura Noturno
Bacharelado Integral
Bacharelado Matutino
Licenciatura Matutino
Licenciatura Noturno
Bacharelado Integral
Bacharelado Integral
Bacharelado Integral
Bacharelado Noturno
Bacharelado Integral

Total de Vagas
03
06
24
06
09
09
04
19
11
05
03
03
05
08
04
03
01

.-.-.-.

123

Nº 229, quarta-feira, 28 de novembro de 2012
Fonte: Respostas pelas Unidades Acadêmicas ao Mem. Circular PROGRAD/ 35 de 21/11/2012.
2) DAS MATRÍCULAS.
2.1. O candidato inscrito só será matriculado, de acordo com
a legislação em vigor, se tiver concluído o Ensino Médio ou equivalente, perdendo o direito à matrícula se não apresentar a documentação comprobatória.
2.2. A matrícula dos candidatos inscritos e selecionados às
vagas dos cursos de graduação da UNIRIO far-se-á em local e horário
definido e disponibilizado por ocasião do resultado mediante acesso
ao "site" http://cosea.unirio.br.
2.3. No ato presencial da matrícula o candidato deverá apresentar o original da documentação, com as respectivas cópias que
serão retidas, a seguir:
2.3.1 Certidão de Nascimento ou Casamento;
2.3.2 Documento Oficial de Identidade;
2.3.3 Título de Eleitor e comprovante de votação na última
eleição (exceto para aqueles candidatos desobrigados a votar por
Lei);
2.3.4 Comprovante de quitação com as obrigações militares,
quando couber;
2.3.5 Certificado de Conclusão do Ensino Médio (2º grau) ou
equivalente;
2.3.6 Histórico Escolar do Ensino Médio (2º grau) ou equivalente;
2.3.7 Duas fotos 3x4 recentes;
2.3.8 Cadastro de Pessoa Física - CPF;
2.3.9 Cópia da publicação no Diário Oficial da conclusão do
Ensino Médio e ou declaração original da Secretaria de Educação do
Estado que comprove a autenticidade do curso.
2.4. O candidato que, no ato da matrícula, ainda não tiver
obtido seus documentos originais, conforme indicado deverá apresentar, condicionalmente, as cópias dos respectivos protocolos.
2.4.1. O candidato que tenha concluído o Ensino Médio e
que, no ato da matrícula, não disponha ainda do certificado de sua
conclusão, poderá apresentar uma declaração provisória, emitida pelo
estabelecimento em que o concluiu, na qual explicite a conclusão do
Ensino Médio, devendo substituí-la pelo certificado definitivo até 30
dias após a matrícula, para que esta seja efetivada.
2.5. A falta de qualquer documento exigido para a matrícula,
dentro do prazo estabelecido, implicará a perda do direito à matrícula.
2.6. O candidato que tiver cursado o Ensino Médio (2º grau)
em outro país deverá apresentar documento expedido por órgão oficial que comprove a equivalência dos estudos realizados no exterior à
conclusão do Ensino Médio (2º grau) no Brasil. O candidato que não
apresentar a comprovação de equivalência perderá automaticamente o
direito à vaga.
2.7. O candidato que se servir de documento inidôneo ou
falso terá a matrícula anulada, sujeitando-se, além da perda da vaga
obtida e às punições previstas em lei.
2.8. O candidato poderá fazer-se representar, no ato da matrícula, por procurador legalmente habilitado.
2.9. O candidato deverá observar e ter ciência quanto à
legislação em vigor em se tratando do impedimento de matrículas
simultâneas em instituições públicas de nível superior.
3. DAS CONVOCAÇÕES À MATRÍCULA.
3.1. Após a divulgação do resultado os candidatos selecionados deverão se dirigir à Unidade Acadêmica do Curso com os
documentos necessários para efetivar sua matrícula, seguindo o calendário e local de matrícula publicado, constante deste Edital.
3.2. O candidato classificado que, por qualquer motivo, não
efetuar a matrícula no prazo estipulado à sua respectiva convocação,
perderá o direito à vaga, não podendo posteriormente pleitear matrícula, ainda que existam vagas.
3.3. É obrigação do candidato acompanhar o calendário de
eventos mediante acesso ao "site" http://www2.unirio.br/cosea ou
comparecendo à Coordenação de Seleção e Acesso - COSEA / Av.
Pasteur, 296 Urca, de 2ª a 6ª feira, no horário de 10 às 16h.
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
4.1. A Pró-Reitoria de Graduação divulgará sempre que necessário os avisos oficiais e normas complementares ao presente Edital. Essa divulgação será sempre disponibilizada na Secretaria da
Coordenação de Seleção e Acesso - COSEA e no "site" http://www2.unirio.br/cosea.
4.2. O candidato que não cumprir, rigorosamente, as datas e
os horários dos eventos estabelecidos será considerado automaticamente eliminado do processo seletivo a que se destina.
4.3. O conhecimento do processo de classificação às vagas
para o 2º semestre 2012, mediante o resultado deste edital, destinadas
aos Cursos de Graduação da UNIRIO é de única e exclusiva responsabilidade do candidato e implica no conhecimento prévio, aceitação irrestrita de suas normas e exigências pelo candidato ou seu
responsável legal, sem direito à compensação decorrente da anulação
ou cancelamento de sua inscrição, da eliminação do Processo de
Seleção ou, ainda, do seu aproveitamento por falta de vagas ou
inobservância dos ditames e prazos fixados.
4.4. Fica eleito o foro da Justiça Federal - Seção Judiciária
do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas do presente Processo de Seleção com exclusão e renúncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
4.5. As disposições, avisos oficiais, normas complementares
e instruções constituem normas que complementam o presente Edital.
4.6. A operacionalização do processo seletivo discente para
as vagas destinadas aos Cursos de Graduação da UNIRIO - 2012 2º
semestre está a cargo da COSEA com a responsabilidade de planejar,
coordenar, executar e divulgar todas as informações pertinentes, sendo as aplicações e funcionalidades no âmbito dos sistemas informacionais de responsabilidade da Diretoria de Tecnologia da Infor-
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