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CAMPUS GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2018 - UASG 154868

Nº Processo: 235060000302018 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços
continuados, de 1 (um) posto de portaria, em turno de 12x36, e 3(três)
postos de recepção (44 (quarenta e quatro) horas semanais), nas
dependências do IFPB - campus Guarabira - Município de
Guarabira/PB, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados:
00002. Edital: 19/04/2018 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h59.
Endereço: Rodovia Pb 057, Km 02 Zona Rural - GUARABIRA - PB
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154868-05-1-2018.
Entrega das Propostas: a partir de 19/04/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/05/2018 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANDERSON OLIVEIRA DE PONTES
Pregoeiro

(SIDEC - 18/04/2018) 154868-26417-2017NE800039

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO PARANÁ

EXTRATO DE CONVÊNIO 02/2018-CE - IFPR

Processo: 23399.000773/2017-11. ESPÉCIE: Termo de Convênio Nº
02/2018-CE. PARTES: Instituto Federal do Paraná - IFPR e
Consórcio TECHINT TECHINT Óleo e Gás. OBJETO: Prover campo
de Estágio para alunos da instituição de ensino na unidade
concedente, propiciando ao estagiário o desenvolvimento de
atividades no âmbito do trabalho, que visa à preparação para o
trabalho produtivo do estudante por meio de aprimoramento técnico-
científico em sua formação e maior proximidade com as condições
reais de trabalho por intermédio de práticas afins com a natureza e
especificidade de cada curso. VIGÊNCIA: 18/04/2018 a 17/04/2023
DATA DA ASSINATURA: 18/04/2018
ASSINA PELO IFPR: Odacir Antonio Zanatta - Reitor Pro-tempore
ASSINA PELA TECHINT: Fábio Souza de Aquino - Representante
legal.

EXTRATO DE CONVÊNIO 01/2018-CE - IFPR

Processo: 23399.000771/2017-22. ESPÉCIE: Termo de Convênio Nº
01/2018-CE. PARTES: Instituto Federal do Paraná - IFPR e
TECHINT Engenharia e Construção SA. OBJETO: Prover campo de
Estágio para alunos da instituição de ensino na unidade concedente,
propiciando ao estagiário o desenvolvimento de atividades no âmbito
do trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo do
estudante por meio de aprimoramento técnico-científico em sua
formação e maior proximidade com as condições reais de trabalho
por intermédio de práticas afins com a natureza e especificidade de
cada curso. VIGÊNCIA: 18/04/2018 a 17/04/2023 DATA DA
ASSINATURA: 18/04/2018
ASSINA PELO IFPR: Odacir Antonio Zanatta - Reitor Pro-tempore
ASSINA PELA TECHINT: Fábio Souza de Aquino - Representante
legal.

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 58, DE 18 DE ABRIL DE 2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas do Instituto Federal
do Paraná, no uso das competências que lhe confere a Portaria nº
889 de 18 de julho de 2016, publicada no Diário Oficial da União
no dia 19 de julho de 2016 , torna público a seleção de professor
substituto, no Instituto Federal do Paraná - IFPR, nos termos da
Lei 8.745/93, alterações dadas pela Lei 9.849/99 e Lei 12.425/11,
conforme abaixo especificado:

1. A inscrição será efetuada pessoalmente ou por
procuração no Protocolo do campus Ivaiporã, no período de
23/04/2018 à 08/05/2018, no endereço PR 466 - Seção C - Parte
2 - Gleba Pindaúva, Ivaiporã das 8h às 11h30 e das 13h30 às
16h30 (de segunda a sexta-feira);

2. A isenção da taxa de inscrição deverá ser solicitada
conforme orientações constantes nos itens 2.4, 2.4.1 e 2.4.2 do
Edital N. 58/2018, no período de 23 a 27 de abril de 2018.

3. O pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 46,00
(quarenta e seis reais) deverá ser efetuado conforme orientações
constantes no subitem 2.3.3 do edital;

4. O processo seletivo simplificado terá validade de 1
(um) ano, a partir da publicação do Edital de Homologação no
Diário Oficial da União;

5. O Edital completo e instruções específicas com os
programas e estruturas das provas estarão disponíveis no site
h t t p : / / r e i t o r i a . i f p r. e d u . b r / p r o c e s s o s - s e l e t i v o s - p r o f e s s o r e s - s u b s titutos/;

6. A prova didática e a prova de títulos serão realizadas
conforme itens 5 e 6 do Edital 58/2018.

ELIANE APARECIDA MESQUITA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

EDITAL Nº 59, DE 18 DE ABRIL DE 2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas do Instituto Federal do
Paraná, no uso das competências que lhe confere a Portaria nº 889 de 18
de julho de 2016, publicada no Diário Oficial da União no dia 19 de julho
de 2016, torna público a seleção de professor substituto, no Instituto
Federal do Paraná - IFPR, nos termos da Lei 8.745/93, alterações dadas
pela Lei 9.849/99 e Lei 12.425/11, conforme abaixo especificado:

1. A inscrição será efetuada pessoalmente ou por procuração no
Protocolo do campus Palmas, no período de 20/04/2018 à 04/05/2018, no
endereço Avenida Bento Munhoz da Rocha, PRT 280, s/n, Trevo
Codapar Palmas-PR, das 13h00 às 17h00 e das 18h00 às 22h00 (de
segunda a sexta-feira);

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

EDITAL Nº 30, DE 13 DE ABRIL DE 2018

O REITOR, EM EXERCÍCIO, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, em
conformidade com a Lei nº 11.892, de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008, seção 1, páginas 1 a 3, em substituição à Reitora,
nomeada pelo Decreto de 12/04/2016, publicado no DOU de 13/04/2016, seção 2, página 1, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e
considerando o artigo 2º do Decreto nº 7.311, de 22/09/2010 - DOU de 23/09/2010, convoca para nomeação o(a) candidato(a) classificado(a)
no eixo profissional constante do Concurso Público para Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Edital nº 125/2016-GR deste
IFPE, homologado(a) através do Edital nº 23, de 03/03/2017, publicado no DOU de 06/03/2017, seção 3, páginas 59 a 62:

. Eixo Profissional Candidato Campus de Lotação

. Produção Industrial (Opção 116) Flora Magna do Monte Vilar Caruaru

O(A) candidato(a) deverá comparecer à Coordenação de Gestão de Pessoas (CGPE) do Campus cuja lotação está indicada no quadro
acima, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação deste Edital, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h.

ANDRÉ MENEZES DA SILVA

2. A isenção da taxa de inscrição deverá ser solicitada conforme
orientações constantes nos itens 2.4, 2.4.1 e 2.4.2 do Edital N. 59/2018,
no período de 20 a 25 de abril de 2018;

3. O pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 46,00
(quarenta e seis reais) deverá ser efetuado conforme orientações
constantes no subitem 2.3.3 do edital;

4. O processo seletivo simplificado terá validade de 1 (um) ano,
a partir da publicação do Edital de Homologação no Diário Oficial da
União;

5. O Edital completo e instruções específicas com os programas
e estruturas das provas estarão disponíveis no site
h t t p : / / r e i t o r i a . i f p r. e d u . b r / p r o c e s s o s - s e l e t i v o s - p r o f e s s o r e s - s u b s titutos/;

6. A prova didática e a prova de títulos serão realizadas
conforme itens 5 e 6 do Edital 59/2018.

ELIANE APARECIDA MESQUITA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

EDITAL Nº 33, DE 17 DE ABRIL DE 2018

A REITORA, EM EXERCÍCIO, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO,
em conformidade com a Lei nº 11.892, de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008, seção 1, páginas 1 a 3, em substituição à Reitora,
nomeada pelo Decreto de 12/04/2016, publicado no DOU de 13/04/2016, seção 2, página 1, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
considerando o artigo 2º do Decreto nº 7.311, de 22/09/2010 - DOU de 23/09/2010, e considerando o subitem 14.9 do Edital nº 125/2016-GR,
que regulamenta o Concurso Público para Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, convoca, para contratação nos termos da Lei nº
8.745/1993, o(a) candidato(a) classificado(a) no Eixo Profissional abaixo discriminado, homologado(a) através do Edital nº 23, de 03/03/2017,
publicado no DOU de 06/03/2017, seção 3, página(s) 59 a 62:

. Eixo Profissional Candidato Campus de Lotação

. Turismo, Hospitalidade e Lazer
(Opção 122)

Alessandra Maria Tenório Branco Cunha Barreiros

O(A) candidato(a) deverá comparecer à Coordenação de Gestão de Pessoas (CGPE) do Campus cuja lotação está indicada no quadro
acima, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação deste Edital, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h.

ROSANA MARIA TELES GOMES

CAMPUS CARUARU

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 3/2018 - UASG 151909

Número do Contrato: 2/2015.
Nº Processo: 23358013248201416.
PREGÃO SRP Nº 1/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ
Contratado: 03822268000105. Contratado : SERVICOS
AUXILIARES LTDA -.Objeto: Prorrogação da vigência do
contrato 02/2015 por mais 12 meses. Fundamento Legal: Lei
8666/93 . Vigência: 06/04/2018 a 06/04/2019. Data de Assinatura:
06/04/2018.

(SICON - 18/04/2018) 151909-26418-2018NE080033

CAMPUS IPOJUCA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 1/2018 - UASG 158463

Número do Contrato: 9/2016.
Nº Processo: 23296001518201683.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2016. Contratante: INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE.
CNPJ Contratado: 04196645000100. Contratado : IMPRENSA
NACIONAL -.Objeto: Prorrogar a vigência do contrato 09/2016
por mais 12 meses. Fundamento Legal: Lei federal 8666/93 e suas
alterações posteriores. Vigência: 25/04/2018 a 25/04/2019. Valor
Total: R$10.000,00. Fonte: 8100000000 - 2018NE800012. Data de
Assinatura: 04/04/2018.

(SICON - 18/04/2018) 158463-26418-2018NE800012

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO PIAUÍ

EDITAL Nº 63, DE 17 DE ABRIL DE 2018

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Piauí (IFPI), no uso de suas atribuições legais, torna
público o Resultado Preliminar da Entrevista de Avaliação dos
candidatos autodeclarados negros ou pardos, no ato da inscrição, em
atendimento ao Edital n° 61/2018, conforme disposto no item 8.14 do
Edital n° 80/2016.

1.DO RESULTADO PRELIMINAR
1.1.Segue o Resultado Preliminar da Entrevista de

Av a l i a ç ã o :

. INSCRIÇÃO CURSO/DISCIPLINA SITUAÇÃO

. 7024004 MECÂNICA A P TO

1.2.O candidato que obteve parecer favorável da Comissão de
Verificação da Autodeclaração figura como "Apto".

1.3.O candidato que obteve parecer desfavorável da
Comissão de Verificação da Autodeclaração figura como "Não apto".

1.4.O candidato que não compareceu à Entrevista de
Avaliação figura como "Faltoso".

2.DO RECURSO
2.1.Os recursos deverão ser interpostos no endereço

eletrônico http://www.ifpi.edu.br/concurso2016, a partir das 08h00 do
primeiro dia do prazo para recurso até as 23h59 do último dia do prazo
para recurso, devendo o reclamante preencher o formulário próprio.

2.2.Ao registrar seu recurso, o candidato receberá e-mail
automático de confirmação.

3.DO RESULTADO DEFINITIVO
3.1.O Resultado Definitivo da Entrevista de Avaliação dos

candidatos autodeclarados negros ou pardos será disponibilizado na
Homologação do Concurso, respeitados os quantitativos estabelecidos
pelo Decreto n° 6.944/2009.

PAULO HENRIQUE GOMES DE LIMA

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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