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FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA
ECONÔMICA APLICADA

EXTRATO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO À PESQUISA

Concessão de Bolsa e Auxílio Financeiro- Chamada Pública Ipea/Pro-
redes No- 0 0 1 / 2 0 11 .

O INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA
- IPEA torna pública a concessão de Auxílio Financeiro a Pesqui-
sador, conforme descrito abaixo, de acordo com o item 7 do Re-
gulamento da Chamada Pública IPEA/PROREDES No- 001/2011, no
âmbito do Subprograma de Apoio a Redes de Pesquisas:

Projeto: Projeções Multiregionais de Mão de Obra Quali-
ficada no Brasil

Instituição Valor do Auxílio Financeiro à Pesquisador (R$)
FJP 37.644,00
UFRN 30.248,00

VANESSA PETRELLI CORREA
Presidenta do IPEA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2012 - UASG 113601

Número do Contrato: 41/2011. No- Processo: 03019000113201165.
PREGÃO SISPP No- 13/2011 Contratante: INSTITUTO DE PES-
QUISA ECONOMICA -APLICADA. CNPJ Contratado:
07234161000199. Contratado : EXCLUSIVE SERVICE LOCADO-
RA DE -VEICULOS LTDA - ME. Objeto: Acréscimo de 25% (vinte
e cinco por cento) na quantidade do subitem 2.1, Item 02, Lote 02, e
a prorrogação do prazo de vigência para o período de 05/09/2012 a
04/09/2013, para prestação de serviços de locação de veículos, com
motoristas, combustível e seguro franquiado. Fundamento Legal: Lei
no- 8.666 de 21 de junho de 1993. Vigência: 05/09/2012 a 04/09/2013.
Valor Total: R$57.548,76. Fonte: 100000000 - 2012NE800038. Data
de Assinatura: 04/09/2012.

(SICON - 05/09/2012) 113601-11302-2012NE800042

E D I TA L
RETIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA IPEA/PNPD No- 54/2012

O INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA
- IPEA, torna pública a retificação do resultado da chamada
IPEA/PNPD no- 054/2012, publicado no D.O.U no- 169 de 30/08/2012,
Seção 3, página 3, que passa a ter a seguinte redação:

Onde se lê: (...)
Antonia Vanderlucia Simplício
Maria Rodrigues Araújo
Maria Peregrina Furllanetti
Manoel Masulo da Cruz
Deyse Mogana Neves Correia
Leia-se:
Antonia Vanderlucia de Oliveira Simplício
Maria Nalva Rodrigues de Araujo
Maria Peregrina de Fatíma Rotta Furlanetti
Manoel de Jesus Masulo da Cruz
Deyse Morgana das Neves Correia

VANESSA PETRELLI CORREA
Presidenta do IPEA

COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS
COORPORATIVOS E APOIO À PESQUISA

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA IPEA/PNPD No- 11 7 / 2 0 1 2
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS

O INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA
- IPEA CONVIDA os interessados a apresentarem propostas, nos
termos estabelecidos na Chamada Pública IPEA/PNPD no- 11 7 / 2 0 1 2 -
Subprograma de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional. OB-
JETO: Selecionar interessados, para concessão de bolsa pesquisa para
atuar no Projeto "A dimensão produtivo-tecnológica nas teorias do
desenvolvimento econômico e suas decorrências normativas: Em bus-
ca de fundamentos teóricos para políticas de mudança estrutural".
PRAZOS: LANÇAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA: 06/09/12;
DATA FINAL PARA O ENVIO: 21/09/12 DIVULGAÇÃO DOS
RESULTADOS: a partir de 08/10/12. A presente Chamada encontra-
se disponível no site do IPEA (www.ipea.gov.br) e no endereço SBS.
Q. 01 Bloco J, Ed. BNDES 5º andar, sala 516, Brasília - DF.

GRAZIELA FERREIRA DE OLIVEIRA
Coordenadora-Geral

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS
CORPORATIVOS E APOIO À PESQUISA

DIVISÃO DE APOIO À PESQUISA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão de Auxílio
Financeiro a Pesquisador no- 25/2012. Concedente: Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada - IPEA, CNPJ 33.892.175/0001-00. Con-
venente: Riva Sobrado de Freitas, CPF: 085.502.798-38. OBJETO:
Prorrogar o prazo de vigência até 31/12/2012 conforme fundamento

legal IN 01/97. Signatários: Pelo IPEA - Geová Parente Farias, CPF
296.051.721-00, Diretor, e pelo Auxílio - Riva Sobrado de Freitas.

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cooperação
IPEA/CAPES - PROCESSO: 03019.000153/2011-15 - PARTÍCIPES:
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, CNPJ no-

33.892.175/0001-00, e a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior - CAPES, CNPJ no- 00.889.834/0001-08
- OBJETO: Acrescer valor à cotação inicialmente apresentada pela
editora ELSEVIER B.V para atender as despesas de reativação do
acesso às informações científicas e tecnológicas, por meio de as-
sinatura de periódicos internacionais com textos completos e refe-
renciais, da base de dados Scence Direct Freedom Colection, cons-
tante no Portal de Periódicos da CAPES. ASSINATURA: 23/08/2012
- SIGNATÁRIOS: Vanessa Petrelli Correa, Presidenta do IPEA, CPF
no- 470.780.499-34 e Jorge Almeida Guimarães, Presidente da CA-
PES, CPF no- 048.563.847-91.

REMUNERAÇÃO: R$ 9.263,20 (nove mil, duzentos e ses-
senta e três reais e vinte centavos).

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 4: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 4
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão

de curso de nível superior em qualquer área de formação, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: exercer as
atribuições voltadas para o exercício de atividades administrativas e
logísticas relativas ao exercício das competências institucionais e le-
gais a cargo da Agência, fazendo uso de todos os equipamentos e
recursos disponíveis para a consecução dessas atividades.

REMUNERAÇÃO: R$ 9.263,20 (nove mil, duzentos e ses-
senta e três reais e vinte centavos).

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 5: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 5
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão

de curso de nível superior em qualquer área de formação, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: exercer as
atribuições voltadas para o exercício de atividades administrativas e
logísticas relativas ao exercício das competências institucionais e le-
gais a cargo da Agência, fazendo uso de todos os equipamentos e
recursos disponíveis para a consecução dessas atividades.

REMUNERAÇÃO: R$ 9.263,20 (nove mil, duzentos e ses-
senta e três reais e vinte centavos).

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 6: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE AVIA-

ÇÃO CIVIL - ÁREA 1
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão

de curso de nível superior em Engenharia, fornecido por instituição
de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no respectivo
órgão de classe.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: exercer as
atribuições voltadas às atividades especializadas de regulação, ins-
peção, fiscalização e controle da aviação civil, dos serviços aéreos,
dos serviços auxiliares, da infraestrutura aeroportuária civil e dos
demais sistemas que compõem a infraestrutura aeronáutica, bem co-
mo à implementação de políticas e à realização de estudos e pes-
quisas respectivos a essas atividades.

REMUNERAÇÃO: R$ 10.019,20 (dez mil, dezenove reais e
vinte centavos).

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 7: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE AVIA-

ÇÃO CIVIL - ÁREA 2
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão

de curso de nível superior em qualquer área de formação, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido
de licença de piloto de linha aérea ou de piloto de linha de he-
licóptero, com Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido ou
Certificado de Capacitação Física (CCF) válido e Certificado de Ha-
bilitação Técnica (CHT), ou, ainda, diploma, devidamente registrado,
de conclusão de curso de nível superior em Ciências Aeronáuticas,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: exercer as
atribuições voltadas às atividades especializadas de regulação, ins-
peção, fiscalização e controle da aviação civil, dos serviços aéreos,
dos serviços auxiliares, da infraestrutura aeroportuária civil e dos
demais sistemas que compõem a infraestrutura aeronáutica, bem co-
mo à implementação de políticas e à realização de estudos e pes-
quisas respectivos a essas atividades.

REMUNERAÇÃO: R$ 10.019,20 (dez mil, dezenove reais e
vinte centavos).

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 8: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE AVIA-

ÇÃO CIVIL - ÁREA 3
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão

de curso de nível superior em Engenharia Civil, Engenharia Civil-
aeronáutica ou Arquitetura, fornecido por instituição de ensino su-
perior reconhecida pelo MEC, e registro no respectivo órgão de clas-
se.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: exercer as
atribuições voltadas às atividades especializadas de regulação, ins-
peção, fiscalização e controle da aviação civil, dos serviços aéreos,
dos serviços auxiliares, da infraestrutura aeroportuária civil e dos
demais sistemas que compõem a infraestrutura aeronáutica, bem co-
mo à implementação de políticas e à realização de estudos e pes-
quisas respectivos a essas atividades.

REMUNERAÇÃO: R$ 10.019,20 (dez mil, dezenove reais e
vinte centavos).

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 9: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE AVIA-

ÇÃO CIVIL - ÁREA 4
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão

de curso de nível superior em Economia ou Engenharia, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no
respectivo órgão de classe.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: exercer as
atribuições voltadas às atividades especializadas de regulação, ins-
peção, fiscalização e controle da aviação civil, dos serviços aéreos,
dos serviços auxiliares, da infraestrutura aeroportuária civil e dos
demais sistemas que compõem a infraestrutura aeronáutica, bem co-
mo à implementação de políticas e à realização de estudos e pes-
quisas respectivos a essas atividades.

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EDITAL No- 1, DE 5 DE SETEMBRO DE 2012
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS

DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL
DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC), tendo em vista o disposto na Portaria
no- 73, de 8 de março de 2012, torna pública a realização de concurso
público para provimento de vagas para os cargos de Analista Ad-
ministrativo, de Especialista em Regulação de Aviação Civil, de Téc-
nico Administrativo e de Técnico em Regulação de Aviação Civil do
quadro efetivo de pessoal da ANAC, em conformidade com o De-
creto no- 6.944, de 21 de agosto de 2009 e alterações, com a Lei no-

10.871, de 20 de maio de 2004 e alterações, com a Lei no- 9.986, de
18 de julho de 2000 e alterações e com a Lei no- 8.112, de 11 de
dezembro de 1990 e alterações, e mediante as condições estabelecidas
neste edital.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso público será regido por este edital e exe-

cutado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Uni-
versidade de Brasília (CESPE/UnB).

1.2 A primeira etapa da seleção para os cargos de que trata
este edital compreenderá as seguintes fases:

a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório,
para todos os cargos, de responsabilidade do CESPE/UnB;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório,
para todos os cargos, de responsabilidade do CESPE/UnB;

c) avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os
cargos de nível superior, de responsabilidade do CESPE/UnB.

1.2.1 Para o cargo de Especialista em Regulação de Aviação
Civil, haverá ainda segunda etapa, de caráter eliminatório e clas-
sificatório, de responsabilidade do CESPE/UnB, constituída de Curso
de Formação, a ser ministrado em Brasília/DF.

1.3 As provas objetivas, a prova discursiva, a avaliação de
títulos e a perícia médica dos candidatos que se declararam com
deficiência serão realizadas nas 27 capitais das unidades da fede-
ração.

1.3.1 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou ade-
quados nas localidades de realização das provas, essas poderão ser
realizadas em outras localidades.

1.4 Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Re-
gime Jurídico Único dos Servidores Civis da União, das Autarquias e
das Fundações Públicas Federais (Lei no- 8.112, de 11 de dezembro de
1990 e alterações).

2 DO CARGO
2.1 NÍVEL SUPERIOR
CARGO 1: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 1
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão

de curso de nível superior em qualquer área de formação, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação (MEC).

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: exercer as
atribuições voltadas para o exercício de atividades administrativas e
logísticas relativas ao exercício das competências institucionais e le-
gais a cargo da Agência, fazendo uso de todos os equipamentos e
recursos disponíveis para a consecução dessas atividades.

REMUNERAÇÃO: R$ 9.263,20 (nove mil, duzentos e ses-
senta e três reais e vinte centavos).

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 2: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 2
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão

de curso de nível superior em qualquer área de formação, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: exercer as
atribuições voltadas para o exercício de atividades administrativas e
logísticas relativas ao exercício das competências institucionais e le-
gais a cargo da Agência, fazendo uso de todos os equipamentos e
recursos disponíveis para a consecução dessas atividades.

REMUNERAÇÃO: R$ 9.263,20 (nove mil, duzentos e ses-
senta e três reais e vinte centavos).

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 3: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 3
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão

de curso de nível superior em qualquer área de formação, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: exercer as
atribuições voltadas para o exercício de atividades administrativas e
logísticas relativas ao exercício das competências institucionais e le-
gais a cargo da Agência, fazendo uso de todos os equipamentos e
recursos disponíveis para a consecução dessas atividades.
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