Nº 198, sexta-feira, 14 de outubro de 2016
ternet a partir das 10h e DOU;;Recurso contra o resultado da prova
prática//26 e 27 de janeiro//Somente pela Internet das 10h do dia
26/01 até às 18h do dia 27/01;;Divulgação do resultado do recurso
contra a prova prática, divulgação do resultado parcial e convocação
para avaliação dos candidatos que se declararam negros //09 de fevereiro//Internet a partir das 10h e DOU;;Avaliação dos candidatos
que se declaram negros//14 a 17 de fevereiro//Nos locais das entrevistas;;Prazo para recursos contra a decisão da Comissão de avaliação dos candidatos que se declararam negros//Até 48 horas após a
ciência da decisão da comissão//Somente pela Internet;;Julgamento
dos recursos contra a decisão da Comissão de avaliação dos candidatos que se declararam negros//6 e 7 de março//Comissão de avaliação;;Resultado do julgamento dos recursos contra a decisão da
Comissão de avaliação dos candidatos que se declararam negros e
resultado final//13 de março//Internet a partir das 10h e DOU;;Homologação do concurso//20 de março//DOU;;
Leia-se:
ANEXO V
CRONOGRAMA PREVISTO
Eventos //Datas referentes aos anos de 2016 e 2017//Observações;;Publicação do Edital//30 de agosto//DOU;;Período de inscrição//06 de setembro a 16 de outubro//Somente pela Internet das
10h do dia 06 de setembro às 23h 59min do dia 16 de outubro;;Período para solicitar isenção do pagamento da inscrição//06 a 08 de
setembro//Somente pela Internet das 10h do dia 06 de setembro às
23h 59min do dia 08 de setembro;;Resultado da solicitação da isenção do pagamento inscrição//19 de setembro//Internet a partir das
10h;;Recurso contra o resultado da isenção do pagamento de inscrição//20 e 21 de setembro//Somente pela Internet das 10h do dia 20
de setembro até às 18h do dia 21 de setembro;;Resultado definitivo
da isenção do pagamento da inscrição//27 de setembro//Internet a
partir das 10h e DOU;;Período de envio dos laudos das pessoas com
deficiência//26 de setembro a 17 de outubro//Via Correios;;Publicação
da relação dos inscritos, dos candidatos que se declararam portadores
de deficiência e negros//04 de novembro//Somente pela Internet a
partir das 10h;;Recurso contra os indeferimentos das inscrições//07 e
08 de novembro//Somente pela Internet das 10h do dia 07 de novembro até às 18h do dia 08 de novembro;;Publicação do resultado
dos recursos contra os indeferimentos e homologação das inscrições//17 de novembro//Internet a partir das 10h e DOU;;Disponibilização do Cartão de Confirmação de Inscrição//29 de novembro//Internet a partir das 10h;;Aplicação da prova objetiva//11 de
dezembro//Locais de Prova;;Divulgação do gabarito//13 de dezembro//Internet;;Prazo de recurso contra o gabarito//14 e 15 de dezembro//Somente pela Internet das 10h do dia 14/12 até às 18h do dia
15/12;;Resposta dos recursos contra o gabarito, divulgação do gabarito definitivo e divulgação da nota da prova objetiva//16 de janeiro
de 2017//Internet e DOU;;Recurso contra a nota da prova objetiva//17
e 18 de janeiro de 2017//Somente pela Internet das 10h do dia 17 de
janeiro até às 18h do dia 18 de janeiro;;Resultado do recurso contra a
nota da Prova Objetiva, Divulgação do resultado dos candidatos que
não realizam Prova Prática e Convocação para a Prova Prática//24 de
janeiro de 2017//Internet e DOU;;Aplicação da prova prática//01 a 10
de fevereiro de 2017//Locais de Prova;;Divulgação do resultado da
prova prática//17 de fevereiro de 2017//Internet a partir das 10h e
DOU;;Recurso contra o resultado da prova prática//20 e 21 de fevereiro de 2017//Somente pela Internet das 10h do dia 20/02 até às
18h do dia 21/02;;Divulgação do resultado do recurso contra a prova
prática, divulgação do resultado parcial e convocação para avaliação
dos candidatos que se declararam negros //16 de março de 2017//Internet a partir das 10h e DOU;;Avaliação dos candidatos que se
declaram negros//21 a 24 de março de 2017//Nos locais das entrevistas;; Resultado da avaliação: 29 de março de 2017//Somente
pela internet//Prazo para recursos contra a decisão da Comissão de
avaliação dos candidatos que se declararam negros//30 e 31 de março
de 2017//Somente pela Internet das 10h do dia 30 de março até às
18h do dia 31 de março de 2017;; Convocação para julgamento dos
recursos: 04 de abril de 2017//Somente pela internet;;Julgamento dos
recursos contra a decisão da Comissão de avaliação dos candidatos
que se declararam negros// 11 de abril de 2017//Comissão de avaliação;;Resultado do julgamento dos recursos contra a decisão da
Comissão de avaliação dos candidatos que se declararam negros e
resultado final//14 de abril de 2017//Internet a partir das 10h e
DOU;;Homologação do concurso//20 de abril de 2017//DOU;;
No edital nº 04 de 30 de agosto de 2016, publicado no DOU
nº 168 de 31 de agosto de 2016, seção 3, Anexo VI, páginas 674 e
675, e no edital nº 05 de 30 de agosto de 2016, publicado no DOU nº
168 de 31 de agosto de 2016, seção 3, Anexo VI, páginas 684 e
685,
Onde se lê:
ANEXO VI
CRONOGRAMA PREVISTO
Cronograma Previsto // // ;; Eventos // Datas referentes ao
ano de 2016 e 2017 // Observações ;; Publicação do Edital // 31 de
agosto // D. O. U. ;; Período de inscrição // 06 de setembro a 09 de
outubro // Somente pela Internet das 10h do dia 06/09 às 23h 59min
do dia 09/10 ;; Período para solicitar isenção do pagamento da inscrição // 06 a 08 de setembro // Somente pela Internet das 10h do dia
06/09 às 23h 59min do dia 08/09 ;; Resultado da solicitação da
isenção do pagamento inscrição // 19 de setembro // Internet a partir
das 10h ;; Recurso contra o resultado da isenção do pagamento de
inscrição // 20 e 21 de setembro // Somente pela Internet das 10h do
dia 20/09 até às 18h do dia 21/09 ;; Resultado definitivo da isenção
do pagamento da inscrição // 27 de setembro // Internet a partir das
10h e DOU ;; Período de envio dos laudos das pessoas com deficiência // 26 de setembro a 10 de outubro // Via Correios ;; Publicação da relação dos inscritos, dos candidatos que se declararam
portadores de deficiência e negros // 26 de outubro // Somente pela
Internet a partir das 10h ;; Recurso contra os indeferimentos das
inscrições // 27 e 28 de outubro // Somente pela Internet das 10h do
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dia 27/10 até às 18h do dia 28/10 ;; Publicação do resultado dos
recursos contra os indeferimentos e Homologação das inscrições // 07
de novembro // Internet a partir das 10h e DOU ;; Disponibilização
do Cartão de Confirmação de Inscrição // 11 de novembro // Internet
a partir das 10h ;; Aplicação da Prova Discursiva // 20 de novembro
// Locais de Prova ;; Correção da Prova Discursiva // 28 de novembro
a 11 de dezembro // Banca examinadora ;; Divulgação do Espelho de
Respostas e Resultado da Prova Discursiva. Divulgação dos critérios
do Projeto de Atuação Profissional e do Memorial // 19 de dezembro
// Internet a partir das 10h e DOU ;; Recurso contra o Espelho de
Respostas e Resultado da Prova Discursiva // 20 e 21 de dezembro //
Somente pela Internet das 10h do dia 20/12 até às 18h do dia 21/12
;; Julgamento dos recursos contra o Espelho de Respostas e a Prova
Discursiva // 26 de dezembro a 06 de janeiro de 2017 // Banca
examinadora ;; Resposta dos Recursos contra a Prova Discursiva,
Resultado da Prova Discursiva e Convocação para entrega de Títulos
e Currículo, Projeto de Atuação Profissional e Memorial. // 13 de
janeiro de 2017 // Internet a partir das 10h e DOU ;; Encaminhamento
dos Títulos e Currículo, Projeto de Atuação Profissional e Memorial
// 14 a 23 de janeiro de 2017 // Via Correios e e-mail ;; Recebimento
e leitura de memorial e projetos // 27 de janeiro a 10 de fevereiro //
Banca examinadora ;; Análise de Títulos e Currículo, Projeto de
Atuação Profissional e Memorial // 13 a 23 de fevereiro de 2017 //
Locais de Prova ;; Divulgação do Resultado da Análise de Títulos e
Currículo, Projeto de Atuação Profissional e Memorial // 13 de março
de 2017 // Internet a partir das 10h e DOU ;; Recurso contra o
Resultado da Análise de Títulos e Currículo, Projeto de Atuação
Profissional e Memorial // 14 e 15 de março de 2017 // Internet a
partir das 10h ;; Julgamento dos recursos da Análise de Títulos e
Currículo, Projeto de Atuação Profissional e Memorial // 16 a 24 de
março de 2017 // Banca examinadora ;; Resposta dos Recursos contra
o Resultado da Análise de Títulos e Currículo, do Projeto de Atuação
Profissional e da Defesa de Memorial. Divulgação do resultado parcial e convocação para avaliação dos candidatos que se declararam
negros. // 31 de março // Internet a partir das 10h e DOU ;; Avaliação
dos candidatos que se declararam negros // 10 a 12 de abril // Nos
locais das entrevistas ;; Prazo para recursos contra decisão da Comissão de avaliação dos candidatos que se declararam negros // 13 e
14 de abril // Somente pela Internet das 10h do dia 13/04 até às 18h
do dia 14/04 ;; Julgamento dos recursos contra decisão da Comissão
de avaliação dos candidatos que se declararam negros // 17 e 18 de
abril // Comissão de avaliação ;; Resultado do julgamento dos recursos contra decisão da Comissão de avaliação dos candidatos que
se declararam negros e resultado final // 25 de abril // Internet a partir
das 10h e DOU ;; Homologação do Concurso // 28 de abril //
DOU
Leia-se:
ANEXO VI
CRONOGRAMA PREVISTO
Cronograma Previsto // // ;; Eventos // Datas referentes aos
anos de 2016 e 2017 // Observações ;; Publicação do Edital // 31 de
agosto // D. O. U. ;; Período de inscrição // 06 de setembro a 16 de
outubro // Somente pela Internet das 10h do dia 06 de setembro às
23h 59min do dia 16 de outubro ;; Período para solicitar isenção do
pagamento da inscrição // 06 a 08 de setembro // Somente pela
Internet das 10h do dia 06 de setembro às 23h 59min do dia 08 de
setembro ;; Resultado da solicitação da isenção do pagamento inscrição // 19 de setembro // Internet a partir das 10h ;; Recurso contra
o resultado da isenção do pagamento de inscrição // 20 e 21 de
setembro // Somente pela Internet das 10h do dia 20 de setembro até
às 18h do dia 21 de setembro ;; Resultado definitivo da isenção do
pagamento da inscrição // 27 de setembro // Internet a partir das 10h
e DOU ;; Período de envio dos laudos das pessoas com deficiência //
26 de setembro a 17 de outubro // Via Correios ;; Publicação da
relação dos inscritos, dos candidatos que se declararam portadores de
deficiência e negros // 04 de novembro // Somente pela Internet a
partir das 10h ;; Recurso contra os indeferimentos das inscrições // 07
e 08 de novembro // Somente pela Internet das 10h do dia 07 de
novembro até às 18h do dia 08 de novembro ;; Publicação do resultado dos recursos contra os indeferimentos e Homologação das
inscrições // 17 de novembro // Internet a partir das 10h e DOU ;;
Disponibilização do Cartão de Confirmação de Inscrição // 29 de
novembro // Internet a partir das 10h ;; Aplicação da Prova Discursiva // 11 de dezembro de 2016 // Locais de Prova ;; Correção da
Prova Discursiva // 19 de dezembro a 25 de janeiro de 2017 // Banca
examinadora ;; Divulgação do Espelho de Respostas e Resultado da
Prova Discursiva. Divulgação dos critérios do Projeto de Atuação
Profissional e do Memorial // 01 de fevereiro de 2017 // Internet a
partir das 10h e DOU ;; Recurso contra o Espelho de Respostas e
Resultado da Prova Discursiva // 02 e 03 de fevereiro de 2017 //
Somente pela Internet das 10h do dia 02/02 até às 18h do dia 03/02
;; Julgamento dos recursos contra o Espelho de Respostas e a Prova
Discursiva // 08 a 18 de fevereiro de 2017 // Banca examinadora ;;
Resposta dos Recursos contra a Prova Discursiva, Resultado da Prova
Discursiva e Convocação para entrega de Títulos e Currículo, Projeto
de Atuação Profissional e Memorial. // 24 de fevereiro de 2017 //
Internet a partir das 10h e DOU ;; Encaminhamento dos Títulos, via
correios e Currículo, Projeto de Atuação Profissional e Memorial, via
correios e e-mail // 01 a 10 de março de 2017 // Via Correios e e-mail
;; Recebimento e leitura de memorial e projetos // 14 a 24 de março
de 2017 // Banca examinadora ;; Análise de Títulos e Currículo,
Projeto de Atuação Profissional e Memorial // 27 de março a 07 de
abril de 2017 // Locais de Prova ;; Divulgação do Resultado da
Análise de Títulos e Currículo, Projeto de Atuação Profissional e
Memorial // 14 de abril de 2017 // Internet a partir das 10h e DOU ;;
Recurso contra o Resultado da Análise de Títulos e Currículo, Projeto
de Atuação Profissional e Memorial // 17 e 18 de abril de 2017 //
Internet a partir das 10h ;; Julgamento dos recursos da Análise de
Títulos e Currículo, Projeto de Atuação Profissional e Memorial // 24
de abril a 02 de maio de 2017 // Banca examinadora ;; Resposta dos
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Recursos contra o Resultado da Análise de Títulos e Currículo, do
Projeto de Atuação Profissional e da Defesa de Memorial. Divulgação
do resultado parcial e convocação para avaliação dos candidatos que
se declararam negros. // 09 de maio de 2017 // Internet a partir das
10h e DOU ;; Avaliação dos candidatos que se declararam negros //
16 e 17 de maio de 2017 // Nos locais das entrevistas // // Resultado
da avaliação: 20 de maio de 2017//Somente pela internet //;; Prazo
para recursos contra decisão da Comissão de avaliação dos candidatos
que se declararam negros // 23 e 24 de maio de 2017 // Somente pela
Internet das 10h do dia 23 de maio até às 18h do dia 24 de maio de
2017;; Convocação para julgamento dos recursos: 26 de maio de
2017//Somente pela internet//Julgamento dos recursos contra decisão
da Comissão de avaliação dos candidatos que se declararam negros //
02 de junho de 2017 // Comissão de avaliação ;; Resultado do julgamento dos recursos contra decisão da Comissão de avaliação dos
candidatos que se declararam negros e resultado final // 06 de junho
de 2017 // Internet a partir das 10h e DOU ;; Homologação do
Concurso // 13 de junho de 2017// DOU

COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Espécie: Acordo de Cooperação Técnica n° 14/2013 entre a Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa - RNP, CNPJ n° 03.508.097/0001-36, Rua Lauro Muller n°
116, sala 1103 - Botafogo, RJ/RJ, a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo
à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ, CNPJ n° 30.495.394/000167, Av. Erasmo Braga, n° 118, 6° andar, Centro, RJ/RJ e a Fundação Oswaldo
Cruz - FIOCRUZ, através de sua Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional - VPGDI, CNPJ 33.781.055/0001-35, Av. Brasil 4365,
Manguinhos, RJ/RJ, CEP 21040-900. Objeto: Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e gestão, a serem realizadas como apoio recíproco entre os
Partícipes, na operação e manutenção da infraestrutura da REDERIO METROPOLITANA implantada pela RNP, a partir do projeto feito pelas equipes
técnicas da RNP e da Rede Rio de computadores/FAPERJ e das premissas da
iniciativa Redecomep. Assinatura: 15 de julho de 2016. Vigência: 15/07/2016 a
14/07/2017. Signatários: Nelson Simões da Silva, CPF 708.191.577-91, Diretor Geral da RNP, Augusto da Cunha Raupp, CPF 628.340.457-04, Presidente da FAPERJ e Pedro Ribeiro Barbosa, CPF 331.988.887-00, Vice-Presidente da VPGDI/FIOCRUZ. Processo FIOCRUZ nº 25380.001212/201250

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS
DE MANGUINHOS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 41/2016 - UASG 254446
Nº Processo: 25387000203201613 . Objeto: Aquisição, via importação, de colunas para HPLC. Total de Itens Licitados: 00008. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Apenas a referida marca atende às necessidades da Administração. Declaração de Inexigibilidade em 07/10/2016. MARGARETH BORGES COUTINHO GALLO. Tecnologista em Saude
Publica. Ratificação em 07/10/2016. HAYNE FELIPE DA SILVA.
Diretor. Valor Global: R$ 43.503,98. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro PHENOMENEX.
(SIDEC - 13/10/2016) 254446-25201-2016NE800226
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 43/2016 - UASG 254446
Nº Processo: 25387000206201649 . Objeto: Aquisição de Padrões de
referência USP Total de Itens Licitados: 00025. Fundamento Legal:
Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Somente
determinados itens atendem a necessidade da Administração. Declaração de Inexigibilidade em 07/10/2016. MARIA LUCIA DE BRITO MORLEY. Tecnologista em Saúde Pública. Ratificação em
10/10/2016. HAYNE FELIPE DA SILVA. Diretor. Valor Global: R$
163.851,09. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro JMC.
(SIDEC - 13/10/2016) 254433-25201-2016NE800226
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 44/2016 - UASG 254446
Nº Processo: 25387000202201661 . Objeto: Padrões de referência
USP Total de Itens Licitados: 00032. Fundamento Legal: Art. 25º,
Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Somente determinados itens atendem a necessidade da Administração Declaração
de Inexigibilidade em 07/10/2016. MARIA LUCIA DE BRITO
MORLEY. Tecnologista em Saúde Pública. Ratificação em
10/10/2016. HAYNE FELIPE DA SILVA. Diretor. Valor Global: R$
172.294,66. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro JMC.
(SIDEC - 13/10/2016) 254433-25201-2016NE800226
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 254446
Número do Contrato: 29/2015. Nº Processo: 25387000271201593.
DISPENSA Nº 39/2015. Contratante: FUNDACAO OSWALDO
CRUZ -CNPJ Contratado: 02385669000174. Contratado : FIOTEC FUNDACAO PARA O -DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E T.
Objeto: Prorrogação da vigencia contratual pelo periodo de 10 (dez)
meses. Fundamento Legal: art 57 inciso II da lei 8666/93. Vigência:
03/09/2016 a 03/07/2017. Data de Assinatura: 01/09/2016.
(SICON - 13/10/2016) 254446-25201-2016NE800226

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

