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EDITAL Nº 17, DE 26 DE OUTUBRO DE 2012.

A Reitora pro-tempore do Colégio Pedro II, no uso de suas
atribuições, torna pública a abertura das inscrições para o Processo
Seletivo destinado à contratação de professores substitutos, de acordo
com o disposto na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, para as
disciplinas de Ciência da Computação, Desenho, Educação Musical,
Filosofia, Francês, Geografia, Informática Educativa, Inglês, Mate-
mática, Português, Química e 1o Segmento do Ensino Fundamental.

1.0 - Requisitos para a validação de participação no Processo
Seletivo:

1.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado, estrangeiro legal-
mente residente ou, no caso de nacionalidade portuguesa, estar am-
parado pela legislação em vigor.

1.1.1 Os candidatos estrangeiros deverão possuir o visto de
permanência e o diploma da disciplina a que concorrem, devidamente
revalidado nos termos do art. 48 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, conforme discriminado no quadro abaixo.

1.2 Possuir CPF devidamente regularizado junto à Receita
Federal.

1.3 Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.
1.4 Ter concluído curso reconhecido de Licenciatura Plena,

na disciplina a que concorre, conforme discriminado no quadro abai-
xo:

Àrea de atuação/co-
nhecimento

Formação

Ciência da Computação Licenciatura Plena em Computação ou Bacharelado em Ciência
da Computação ou Engenharia de Computação ou Engenharia de
Software ou Sistemas de Computação

Desenho Licenciatura Plena em Desenho e Plástica ou Licenciatura Plena
em Educação Artística com habilitação em Desenho ou Licen-
ciatura Plena em Matemática com habilitação em Desenho

Ed. Musical Licenciatura Plena em Educação Musical ou Licenciatura Plena
em Educação Artística, com habilitação em Música

Filosofia Licenciatura Plena em Filosofia
Francês Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Francês

Geografia Licenciatura Plena em Geografia
Licenciatura Plena em Computação ou em Informática ou em
Informática Educativa; ou

Inf. Educativa Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento e Es-
pecialização em Informática Educativa ou em Tecnologia Edu-
cacional ou Educação Tecnológica ou em Tecnologias Aplicadas
à Educação ou em Mídias na Educação ou em Educação a Dis-
tância; ou
Graduação em Computação ou em Informática ou em Pedagogia
e Especialização em Informática Educativa ou em Tecnologia
Educacional ou Educação Tecnológica ou em Tecnologias Apli-
cadas à Educação ou em Mídias na Educação ou em Educação a
Distância

Inglês Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Inglês
Matemática Licenciatura Plena em Matemática
Português Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Português
Química Licenciatura Plena em Química

- Normal Superior; ou
- Curso Superior de Pedagogia com habilitação em Magistério
para as Séries Iniciais; ou

1º Segmento do Ensino
Fundamental

- Formação de Professores de 1a a 4a série do Ensino Fun-
damental, em nível médio, e Licenciatura Plena (Ensino Fun-
damental); ou
- Formação de Professores de 1a a 4a série do Ensino Fun-
damental, em nível médio, e Curso Superior de Pedagogia

1.5 Gozar dos direitos políticos.
1.6 Ter idade mínima de 18 anos completos.
1.7 Possuir disponibilidade de horário para cumprir contrato

de 40 horas semanais.
1.8 Não ter impedimentos para firmar contrato com Órgão

Público Federal, inclusive os listados no item 5.5. e subitens.
2.0 - Inscrições
2.2 A inscrição para este Processo Seletivo deverá ser efe-

tuada no período compreendido entre 10 horas do dia 6 de novembro
de 2012 e 16 horas do dia 16 de novembro de 2012, considerando-se
o horário de Brasília/DF, exclusivamente pela internet, no endereço
eletrônico do Colégio Pedro II (www.cp2.g12.br).

2.2 O Colégio Pedro II manterá um terminal de atendimento
localizado no Campo de São Cristóvão, 177, que funcionará nos dias
úteis do período acima previsto, no horário de 10 às 16h, para a
realização das inscrições de candidatos que não dispuserem de acesso
à internet.

2.3 No ato de inscrição, o candidato deverá:
2.3.1 preencher integralmente o Requerimento de Inscrição,

após ciência e anuência do inteiro teor do presente Edital, conforme
orientação disponível no endereço eletrônico do Colégio Pedro II
( w w w. c p 2 . g 1 2 . b r ) ;

2.3.2 imprimir o Comprovante Provisório de Inscrição após a
transmissão dos dados, mantendo-o sob sua guarda para eventual
comprovação junto à Coordenação do Processo Seletivo;

2.3.3 imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU)
gerada automaticamente ao final do preenchimento do Requerimento
de Inscrição para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$
20,00 (vinte reais), a ser feito em qualquer agência do Banco do
Brasil;

2.3.4 efetuar o pagamento da inscrição em espécie ou através
de transferência bancária, até o dia 16 de novembro de 2012, in-
clusive, não sendo aceito pagamento em cheque.

2.4 Caso o candidato seja correntista do Banco do Brasil,
poderá utilizar-se de terminais de autoatendimento ou ainda efetuar o
pagamento da GRU pela internet.

2.5 Não será aceito agendamento como comprovante de pa-
gamento.

2.6 Não haverá devolução da taxa de inscrição, ainda que
efetuado em duplicidade.

2.7 A inscrição só estará efetivamente concluída após con-
firmação, pelo sistema bancário, do pagamento da taxa de inscrição,
nos termos dos itens 2.3.3 e 2.3.4.

2.8 Será admitida apenas uma inscrição para cada candidato
e em apenas uma das áreas de atuação/conhecimento previstas neste
Edital.

2.9 A listagem dos candidatos cuja inscrição tiver sido va-
lidada será divulgada no dia 30 de novembro de 2012 (6a feira).

2.9.1 Não serão validadas inscrições cujo pagamento tiver
sido efetuado após a data estabelecida no item 2.3.4.

2.10 O candidato deverá manter sob sua guarda o Com-
provante Provisório de Inscrição, emitido automaticamente após a
transmissão dos dados, conforme disposto no item 2.3.2.

2.11 A validação da inscrição de candidato não implica sua
aprovação no Processo Seletivo.

2.12 Estão automaticamente inscritos para o presente Pro-
cesso Seletivo os candidatos às áreas de atuação/conhecimento de
Filosofia e Português cujas inscrições tiverem sido validadas para
participação no Processo Seletivo regido pelo Edital no 6/2012.

2.13 Poderá solicitar isenção da taxa de inscrição o candidato
que:

2.13.1 estiver inscrito no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto nº
6.135, de 26 de junho de 2007;

2.13.2 for membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto acima referido.

2.14 A solicitação de isenção da taxa de inscrição deverá ser
feita nos dias 6 e 7 de novembro de 2012, de 10 às 16h, através do
preenchimento de formulário apropriado, disponível no Protocolo Ge-
ral do Colégio Pedro II (Campo de São Cristóvão, 177), indicando o
Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico e
apresentando declaração de que o candidato atende à condição es-
tabelecida no item 2.13.2.

2.14.1 A resposta aos pedidos de isenção será disponibilizada
no endereço eletrônico do Colégio Pedro II (www.cp2.g12.br) no dia
12 de novembro de 2012 (2ª feira).

2.15 A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções civis
e penais previstas em lei.

2.16 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

2.17 É vedada a inscrição condicional.
3.0 - Da Comissão Julgadora do Processo Seletivo
3.1 A Comissão Julgadora do Processo Seletivo será com-

posta por, no mínimo, uma Banca Examinadora.
3.2 Cada Banca Examinadora será constituída por 3 (três)

professores de cada Departamento Pedagógico, designados por Por-
taria da Reitora Pro Tempore até o último dia de inscrições, e que
será responsável pelas Etapas I, II e III deste Processo Seletivo.

3.3 A Comissão Julgadora poderá ser acrescida de outros
componentes em função do número de candidatos.

4.0 - Do Processo Seletivo
4.1 O Processo Seletivo será constituído das seguintes Eta-

pas:

Etapa I: Redação ou texto para análise de qualificação profissional;
Etapa II: Entrevista com foco pedagógico, de acordo com as especi-

ficidades do Departamento;
Etapa III: Análise Curricular.

4.2 Os candidatos deverão apresentar-se adequadamente tra-
jados, sendo-lhes vedado o ingresso ao ambiente institucional em
trajes sumários, de bermudas ou de chinelos.

4.3 Todas as Etapas do presente Processo Seletivo são eli-
minatórias.

4.3.1 A pontuação máxima das Etapas I, II e III é de 100
(cem) pontos para cada uma delas.

4.3.2 A classificação final será estabelecida considerando o
somatório das pontuações obtidas nas Etapas I, II e III, conforme
indicado na Ficha de Pontuação do Anexo I.

4.3.3 Em caso de empate no somatório da pontuação obtida
pelos candidatos, o desempate será feito considerando, nessa or-
dem:

a) maior pontuação na Etapa I;
b) maior pontuação na Etapa II;
c) maior pontuação na Etapa III;
d) o candidato de maior idade.
4.4 A Redação da Etapa I será realizada no período de 5 a 7

de dezembro de 2012 (de 4ª a 6ª feira), em horários e local a serem
divulgados na página da Instituição (www.cp2.g12.br) e afixados no
Protocolo-Geral do Colégio Pedro II na data da divulgação da lis-
tagem de inscrições validadas.

4.4.1 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que
não comparecer à Etapa I ou não alcançar um mínimo de 70 (setenta)
pontos na Redação.

4.4.2 Não serão admitidos atrasos.
4.4.3 O resultado da Etapa I e a relação dos candidatos

convocados para a Etapa II serão afixados no Protocolo Geral do
Colégio Pedro II e divulgados na página da Instituição
(www.cp2.g12.br) no dia 11 de dezembro de 2012 (3ª feira), a partir
das 14 horas.

4.5 As entrevistas da Etapa II serão realizadas de 13 a 18 de
dezembro de 2012, incluindo o sábado, em cronograma e local a
serem divulgados juntamente com o resultado da Etapa I, à razão de,
no máximo, 12 (doze) candidatos por dia, por Banca Examinadora.

4.5.1 Não será admitida alteração em data e horário das
entrevistas.

4.5.2 O candidato aprovado para a Etapa II deverá entregar a
documentação abaixo relacionada à Pró-Reitoria de Ensino, em en-
velope lacrado, no momento de sua convocação para a referida Etapa
II:

a) cópia de documento oficial de identidade e de CPF do
candidato;

b) 02 (duas) fotografias 3x4, iguais e recentes;

c) Curriculum Vitae, acompanhado de cópia autenticada de
documentos comprobatórios de todas as informações prestadas por
ocasião do preenchimento do Requerimento de Inscrição, inclusive a
experiência profissional, e especificamente relacionados nos itens
constantes do Anexo I do presente Edital;

d) para efeito de comprovação de experiência profissional,
será necessário entregar declaração do empregador, explicitando o
período e a disciplina de efetiva atuação na Instituição, ou cópia
autenticada da Carteira de Trabalho. No caso da comprovação de
experiência profissional por meio da Carteira de Trabalho onde não se
registrar a disciplina/área de atuação, será computada a menor pon-
tuação destinada ao item. A experiência profissional em Educação
Básica será observada, não havendo cômputo de períodos conco-
mitantes;

e) cópia do diploma correspondente à exigência, conforme
item 1.4 e subitem. Os candidatos que ainda não possuam diploma
devem apresentar declaração de conclusão da Licenciatura Plena,
explicitando a data da colação de grau, que deverá ser anterior à data
limite para o término das inscrições, sob pena de eliminação do
presente Processo Seletivo.

4.5.2.1 Não será aceita cópia de contracheque para com-
provação de experiência profissional e de tempo de serviço.

4.5.2.2 Somente serão aceitos e considerados os títulos en-
tregues na data estabelecida para a entrevista da Etapa II.

4.5.3 Será eliminado na Etapa II o candidato que não al-
cançar um mínimo de 70 (setenta) pontos.

4.5.4 Os documentos apresentados para análise não serão
devolvidos após o término do Processo Seletivo.

4.6 Na Etapa III, será atribuída pontuação conforme disposto
no Anexo I deste Edital.

4.6.1 A Análise Curricular será realizada nos dias 19 e 20 de
dezembro de 2012.

4.6.2 Somente os candidatos aprovados na Etapa II terão sua
documentação avaliada pela Banca Examinadora.

4.6.3 Será eliminado na Etapa III o candidato que não estiver
legalmente habilitado para o desempenho da função, nos termos do
disposto no item 1.4 e subitem referente à sua área de atuação/co-
nhecimento.

4.7 Os resultados das Etapas II e III e o resultado final do
presente Processo Seletivo serão divulgados em 28 de dezembro de
2012.

4.8 O candidato que faltar a qualquer das Etapas para as
quais for convocado ou deixar de entregar a documentação deter-
minada no item 4.5.2 será automaticamente eliminado do Processo
Seletivo.

4.9 O Processo Seletivo não constitui concurso para ingresso
na Carreira do Magistério do Colégio Pedro II.

5.0 - Dos Resultados e da Contratação:
5.1 Os resultados finais serão afixados no Protocolo Geral do

Colégio Pedro II e divulgados na página eletrônica do Colégio Pedro
II no dia 28 de dezembro de 2012, a partir das 14h.

5.2 A convocação para contratação ocorrerá por meio de
telefonema ou telegrama.

5.2.1 É responsabilidade do candidato comunicar à Pró-Rei-
toria de Ensino mudanças de telefone ou endereço, sob pena de ser
eliminado do cadastro por impossibilidade de comunicação.

5.2.2 No caso de convocação não atendida em até 72 horas,
o candidato será considerado desistente.

5.3 Os professores substitutos serão contratados pelo prazo
de até 1 (um) ano, prorrogável a critério da Administração, nas
condições previstas na Lei supramencionada, e serão remunerados
conforme a titulação que possuem, a saber:

5.3.1 Graduação: classe D-I, nível 1, remuneração no valor
de R$ 2.215,54 (dois mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e
quatro centavos);

5.3.2 Aperfeiçoamento: classe D-I, nível 1, remuneração no
valor de R$ 2.274,28 (dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e
vinte e oito centavos);

5.3.3 Especialização: classe D-I, nível 1, remuneração no
valor de R$ 2.356,41 (dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e
quarenta e um centavos);

5.3.4 Mestrado: classe D-I, nível 1, remuneração no valor de
R$ 2.894,29 (dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e
nove centavos);

5.3.5 Doutorado: classe D-I, nível 1, remuneração no valor
de R$ 3.825,89 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e
nove centavos).

5.4 Os professores contratados submeter-se-ão, em atendi-
mento ao interesse do Colégio Pedro II, aos horários que lhes forem
estabelecidos, em qualquer dos Campi e nos turnos letivos de fun-
cionamento da Escola.

5.5 De acordo com a legislação vigente, não poderá ser
contratado professor que:

5.5.1 já possua 2 (dois) Cargos Públicos de Professor (inciso
XVI art. 37 da Constituição Federal);

5.5.2 possua um cargo de professor em acumulação com
outro técnico ou científico (inciso XVI art. 37 da Constituição Fe-
deral);

5.5.3 ocupe um cargo efetivo integrante da carreira do ma-
gistério de que trata a Lei n° 7.596, de 10 de Abril de 1987;

5.5.4 prestou ou esteja prestando serviços como professor
substituto, professor temporário ou professor visitante em Instituições
Federais de Ensino, salvo se já decorridos 24 meses do término do
contrato, nos termos do art. 9º da Lei nº 8745/93.

5.6 O candidato que ocupar um cargo público, que não o do
magistério, somente poderá ser contratado se estiver ocupando cargo
técnico-científico e comprovar compatibilidade de horário (observado
o limite de 60 horas semanais), regime de trabalho e atividades
desenvolvidas.

5.7 A extinção do contrato de professor substituto ou tem-
porário se dará:
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5.7.1 - pelo término do prazo de contratação;
5.7.2 - por iniciativa do contratado, comunicada com an-

tecedência mínima de 30 dias;
5.7.3 - por iniciativa do contratante, decorrente do interesse

da Administração Pública Federal.
6.0 - Da Validade:
6.1. O presente Edital terá validade de 02 (dois) anos, após a

homologação dos resultados.
7.0 - Considerações finais:
7.1. A aprovação no Processo Seletivo constitui mera ex-

pectativa de direito à contratação, ficando a concretização deste ato
condicionada à observância, pelo Colégio Pedro II, da rigorosa ordem
de classificação, do prazo de validade do Processo Seletivo, da ne-
cessidade da Instituição e da disponibilidade financeiro-orçamentária
aprovada pelo órgão competente.

7.2 Não será fornecido ao candidato qualquer documento
comprobatório de habilitação ou classificação neste Processo Sele-
tivo, valendo, para este fim, a homologação de seu resultado pu-
blicado no Diário Oficial da União.

7.3 As ocorrências não previstas no presente Edital serão
resolvidas pela Reitora Pro Tempore do Colégio Pedro II.

VERA MARIA FERREIRA RODRIGUES

ANEXO I

FICHA DE PONTUAÇÃO
Nome do candidato(a): __________________________

Documentação que certifica habilitação para
a função

Sim ( ) Não ( )

Titulação (até máximo de 20 pontos)
(Considerar somente o título de maior
pontuação)

Na área/em
educação

Em área
afim

Pontuação
obtida

Habilitação para a função (conforme
item 1.4)

10

Graduação (além da que habilita à dis-
ciplina)

3

Aperfeiçoamento (180 h) 10 5
Especialização (360 h) 8 4
Mestrado/Doutorado 6 3

Soma 1

Experiência no Magistério de Educa-
ção Básica (Até o máximo de 70 pts)
*

Na área/Pon-
tos

por ano

Em área
afim/Pontos

Por ano

Pontuação
obtida

Educação Infantil 4 2
Ensino Fundamental 4 2
Ensino Médio 4 2

Soma 2

* Observar concomitância dos períodos avaliados.

Aprovação para o Magistério (até o máximo de 10
pts)

Pontos por
a p ro v a ç ã o

Pontuação obti-
da

Aprovação em Processo Seletivo na área 2
Aprovação em Concurso Público na área 5

Soma 3

TO TA L

Avaliadores: ______________________________

ANEXO II

CALENDÁRIO

E V E N TO D ATA LOCAL/HORÁRIO
Inscrições De 6 a 16 de novembro

de 2012
Pela internet ou de 10h às 16h,
no Posto de Atendimento

Pedido de isenção 6 e 7 de novembro de
2012

(3ª e 4ª feiras)

De 10 às 16h, no Protocolo Ge-
ral do Colégio Pedro II

Resultado do pedido de isen-
ção

12 de novembro de
2012 (2ª feira)

Pela internet e no Protocolo
Geral do Colégio Pedro II

Último dia para pagamento da
taxa de inscrição

16 de novembro de
2012 (6ª feira)

-------------

Listagem de inscrições valida-
das, emissão do Cartão de Con-
firmação de Inscrição e divul-
gação do cronograma da Etapa
I

30 de novembro de
2012 (6ª feira)

Pela internet e no Protocolo
Geral do Colégio Pedro II

Redação (Etapa I) De 5 a 7 de dezembro
de 2012

Cronograma a ser divulgado
juntamente com o resultado da
Etapa I
(Campo de São Cristóvão,
177)

Divulgação do resultado da Eta-
pa I

11 de dezembro de 2012
(3ª feira)

Pela internet e no Protocolo
Geral do Colégio Pedro II

Entrevistas e entrega de docu-
mentação para análise curricu-
lar (Etapa II)

De 13 a 18 de dezembro
de 2012,

incluindo sábado

Cronograma a ser divulgado
juntamente com o resultado da
Etapa I

Análise Curricular (Etapa III) 19 e 20 de dezembro de
2012

(4ª e 5ª feiras)

-------------

Divulgação do resultado das
Etapas II e III e do resultado
final

28 de dezembro de 2012
(6ª feira)

Pela internet e no Protocolo
Geral do Colégio Pedro II

ANEXO III

DECLARAÇÃO
Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não

ocupo cargo efetivo integrante das carreiras do magistério de que trata
a Lei no 7.597, de 10 de abril de 1987, bem como não tive contrato
temporário em Instituição Federal de Ensino nos últimos 24 (vinte e
quatro) meses (arts. 6º e 9º da Lei nº 8.745/93).

Rio de Janeiro, _____ de ________________ de 2011.
Assinatura do(a) Candidato(a)

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

DIRETORIA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo: 23038.004583/2010-04. Convênio: PIBID 028/2011. Con-
cedente: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES. CNPJ: 00889834/0001-08 e Convenente:
Universidade Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
- PUC-RS. CNPJ: 88630413/0002-81. Objeto: Conceder recursos no
valor de R$ 168.400,00, Nota de Empenho: 2012NE006711 (CUS-
TEIO), 2012NE006712 (CAPITAL), (Concedente R$ 166.716,00 -
Contrapartida R$ 1.684,00), sendo o repasse de R$ 160.400,00, re-
ferente a custeio e R$ 8.000,00, referente à capital, e Prorrogar
vigência do Convênio até 31/08/2013. Fundamento legal: Portaria
Interministerial Nº 507/2011. Data da assinatura: 24/10/2012. Sig-
natário pela CAPES: Carmen Moreira de Castro Neves: Diretora de
Formação de Professores da Educação Básica e pela IES: Joaquim
Clotet - Reitor.

Termo Aditivo de Prorrogação de Vigência - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Prorrogação de Vigência, - Signatários - pela CAPES: Carmem Moreira de Castro Neves - Diretora de Formação
de Professores da Educação Básica e pelo beneficiário (a).

Beneficiário CPF Processo Programa Vi g ê n c i a Data da Assinatura:

NELSON HENRIQUE MORGON 106645828-69 23038.009122/2010-10 NOVOS TALENTOS

1955/2010

30/06/2013 30/10/2012

ELIZAINE BAGATELLI OKDE 474852561-49 23038.009394/2010-10 PRODOCENCIA

2301/2010

30/06/2013 25/10/2012

ANEXO IV

TERMO DE DESISTÊNCIA

Eu, _______________________________________ , porta-

dor do CPF no ____________ , aprovado(a) no Processo Seletivo para

Professor Substituto do Colégio Pedro II em ___ lugar, na disciplina

de _________________ , homologado por meio do Edital no

_________ , de ____/____/2011, publicado no Diário Oficial da

União de ____/___/2012, manifesto a minha desistência em firmar o

decorrente contrato.

Rio de Janeiro, ___ de ____________ de 2011.

Assinatura do(a) Candidato(a)

DIRETORIA DE GESTÃO

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo Nº 23038.009134/2011-25. Espécie: Termo de Cooperação
Técnica firmado entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de nível superior - CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 e a Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB CNPJ:
nº04.902.299/0001-20. Objeto: Apoiar a implementação de ações ins-
titucionais de cooperação técnico-científica, entre a CAPES e a FA-
PESB, visando a reforçar e ampliar a formação de recursos humanos
altamente qualificados pelos Programas de Pós-Graduação stricto sen-
su das Instituições de Ensino Superior sediadas no Estado da Bahia.
Data de Assinatura: 14/09/2012. A vigência do presente instrumento
será de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de sua pu-
blicação. Jorge Almeida Guimarães - Presidente - CAPES; Roberto
Paulo Machado Lopes - Presidente - FAPESB.

RETIFICAÇÕES

Na Publicação do DOU de 31/10/2012, Seção 3, Página 42,
Extrato de Termos Aditivoos, Processo: 23038.001369/2010-98, Con-
vênio: PIBID 119/2010.Onde lê-se: (Concedente R$ 94.441,05.).Leia-
se: (Concedente: R$ 86.441,05).

Na Publicação do DOU de 31/10/2012, Seção 3, Página 42,
Extrato de Termos Aditivoos, Processo: 23038.001367/2010-07. Onde
lê-se: Convênio: PIBID 001/2010., Leia-se: Convênio: PIBID
0 0 1 / 2 0 11 .

DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

EDITAL Nº 49/2012

Programa Observatório da Educação
Processo nº 23038.006188/2012-10

Os Presidentes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior - CAPES e do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, tornam público a
abertura de edital para recebimento de projetos de pesquisas, no
âmbito do Programa Observatório da Educação.

Data limite para submissão das propostas: até às 23h59 do
dia 20/12/2012.

O Edital completo encontra-se disponível na página da CA-
PES: www.capes.gov.br.

JORGE ALMEIDA GUIMARÃES
Presidente da CAPES

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Presidente do INEP

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
H O S P I TA L A R E S

EDITAL Nº 2/2012
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO

RESULTADO FINAL

1 Na presente data de 01 de novembro de 2012, o Presidente
da EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, no uso de
suas atribuições legais, torna público o resultado final do Processo

Seletivo Simplificado para a contratação por tempo determinado vi-
sando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva
em empregos no âmbito da EBSERH, com lotação na sua Sede,
conforme a seguir:

2 101 - Advogado. 039.955.086-00, CARLOS HUMBERTO
WALTER, 6.85, 1; 037.008.319-94, YEGOR MOREIRA JUNIOR,
6.20, 2.

3 102 - Analista Administrativo - qualquer nível superior.
874.078.256-53, ANDRÉA REGINA DEBRITTO COSTA LOPES,
7.50, 1; 432.922.750-91, MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA DOS REIS,
7.25, 2; 185.752.181-15, ANTÔNIO EUSTÁQUIO FERREIRA, 7.00, 3;
236.387.103-00, JOÃO CARLOS SARAIVA PINHEIRO, 7.00, 4;
465.966.073-72, ANA PAULA SANTOS DE LIMA, 7.00, 5;
953.112.381-00, VÍVIAN D'AFONSECA DA SILVA DE RESENDE,
7.00, 6; 019.904.169-50, CAROLINE ELIZABETH BRERO VALERO,
6.90, 7; 254.032.495-91, LUIZ CLÁUDIO CARDOSO DE SENNA,
6.70, 8; 119.575.061-72, RUBENS DOMINGUES, 6.60, 9; 299.634.274-
72, VALDICE GOMES DE VASCONCELOS DANTAS, 6.50, 10.

4 103 - Analista Administrativo - Administrador.
339.834.021-00, ANA ALVES RAMOS, 5.50, 1; 808.802.075-15,
PÉROLA ALOSNO CATELA, 4.80, 2; 426.847.811-68, MARCIA
REGINA PRADO, 4.40, 3; 583.629.591-34, MÁRIO CÉZAR AL-
VES PINHO JUNIOR, 4.40, 4; 515.878.231-87, IGARA LÚCIA NU-
NES SALLABERRY CAYRES, 4.25, 5; 264.973.870-72, RICARDO
ALFREDO KIRSCHKE, 4.20, 6; 659.472.741-91, SANDRA SIL-
VÉRIA RAMOS, 4.00, 7; 658.668.001-87, HAENDEL MEDEIROS
DE OLIVIEIRA, 4.00, 8; 954.580.341-04, THALES QUEIROZ DE
OLIVEIRA, 4.00, 9.

5 104 - Analista Administrativo - Contador. 722.624.786-00,
ADILSON DA SILVA ALVES, 4.00, 1.

6 105 - Analista de Tecnologia da Informação. 259.487.411-
68, ELIANE CUNHA MARQUES, 5.25, 1; 051.687.966-99, ER-
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