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Poder Judiciário
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 162/2011

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 346567. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de pastas tipo
envelope
VIRGINIA DE OLIVEIRA DANTAS
Pregoeira
(SIDEC - 08/02/2012) 040001-00001-2012NE000012
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 3/2012
A Pregoeira do STF comunica que no Pregão Eletrônico nº.
03/2012 - Contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção corretiva em plataforma elevatória com fornecimento de
peças - declarou vencedora a empresa EDSON MARTINS
48417025120.
VIRGINIA DE OLIVEIRA DANTAS
(SIDEC - 08/02/2012) 040001-00001-2012NE000012

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 5/2012
O Pregoeiro do Conselho Nacional de Justiça comunica que
no PRE 5/2012 - Registro de preços de serviços de instalação, manutenção, remanejamento e montagem de divisórias, portas e respectivos acessórios, com fornecimento de materiais, declarou vencedora do certame a empresa SERRALHERIA LANDY IND E COM
DE MAD E MAT P/CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ:
00.724.252/0001-63).
BARUC MACHADO GAMA
(SIDEC - 08/02/2012) 040003-00001-2012NE000042

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 145/2011
Itens 1, 5 e 15 - empresa Mogima comercial Ltda. Itens 2, 9, 14 - RR
Equipamentos Eletrônicos Ltda - ME. Itens 4, 16, 40 e 49, Empresa
Vitron. Itens 6 e 12 Empresa Cesar Augusto Pelicioni. Item 13 Empresa Broadcasting. Itens 17 e 18 - empresa AIQ Ferramentas e
Instrumentos Ltda. Itens 26, 27, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 39 e 47 Empresa Audiovisão Eletroacústica Ltda. a homologação do certame
ocorreu conforme acima.
LILIAN ZEIDAN DE OLIVEIRA
Pregoeira
(SIDEC - 08/02/2012) 070001-00001-2012NE000004

COORDENADORIA DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA
EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHOS
Nota de Empenho Ordinário nº 2012NE000283, emitida em
07/02/2012. FAVORECIDO: Hospital Dia Samdel Ltda OBJETO:
Serviço especializado de avaliação pericial, emissão de laudo no
quesito "Qualidade do ar". VALOR: R$ 4.500,00. FUNDAMENTO
LEGAL: Lei nº 8666/93. PA: 5.893/2011.

Nota de Empenho Global nº 2012NE000274, emitida em 07/02/2012.
FAVORECIDO: Roma artigos de papelaria Ltda - EPP. OBJETO:
Aquisição de materiais de consumo. VALOR: R$ 6.101,33. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8666/93. PA: 11.060/2011.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EDITAL N o- 1 - STJ, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2012
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOS CARGOS
DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO JUDICIÁRIO
DO QUADRO DE PESSOAL DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição prevista no artigo 21, XXXI, do Regimento Interno e com base na Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de
2006, torna pública a realização de concurso público para provimento
de vagas e formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista
Judiciário e de Técnico Judiciário, mediante as condições estabelecidas neste edital.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso público será regido por este edital e executado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB).
1.2 A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá as seguintes fases:
a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório,
de responsabilidade do CESPE/UnB;
b) prova discursiva, somente para os cargos de Analista
Judiciário, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do CESPE/UnB;
c) prova prática de áudio, vídeo e eletricidade, de caráter
eliminatório e classificatório, somente para o cargo de Técnico Judiciário - especialidade: Telecomunicações e Eletricidade, de responsabilidade do CESPE/UnB.
1.3 Todas as fases serão realizadas em Brasília/DF.
1.3.1 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de realização das provas, essas poderão ser realizadas em outras localidades.
1.4 Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União, das Autarquias e
das Fundações Públicas Federais (Lei nº 8.112/1990 e alterações
posteriores).
2 DOS CARGOS
2.1 NÍVEL SUPERIOR
CARGO 1: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: BIBLIOTECONOMIA
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão
de curso de graduação de nível superior em Biblioteconomia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério
da Educação (MEC), e registro no Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB).
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar atividades de nível superior relacionadas à classificação, catalogação,
indexação, divulgação e manutenção do acervo bibliográfico, bem
como à recuperação e disseminação de informações e ao atendimento
ao usuário, entre outras.
REMUNERAÇÃO: R$ 6.611,39 (seis mil seiscentos e onze
reais e trinta e nove centavos).
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 2: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: MEDICINA - RAMO: CLÍNICA MÉDICA
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão
de curso de graduação de nível superior em Medicina, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, certificado de
conclusão de Residência Médica em Clínica Médica, fornecido por
instituição reconhecida pelo MEC, e registro no Conselho Regional
de Medicina (CRM).
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar atividades de nível superior relacionadas à assistência médica preventiva
e curativa, dentro dos diversos ramos da medicina, bem como à
realização de perícias médicas.
REMUNERAÇÃO: R$ 6.611,39 (seis mil seiscentos e onze
reais e trinta e nove centavos).
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais.
CARGO 3: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: MEDICINA - RAMO: PSIQUIATRIA
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão
de curso de graduação de nível superior em Medicina, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, certificado de
conclusão de Residência Médica em Psiquiatria, fornecido por instituição reconhecida pelo MEC, e registro no Conselho Regional de
Medicina (CRM).
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar atividades de nível superior relacionadas à assistência médica preventiva
e curativa, dentro dos diversos ramos da medicina, bem como à
realização de perícias médicas.
REMUNERAÇÃO: R$ 6.611,39 (seis mil seiscentos e onze
reais e trinta e nove centavos).
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais.
CARGO 4: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão
de curso de graduação de nível superior em Psicologia, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no
Conselho Regional de Psicologia (CRP).
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar atividades de nível superior relacionadas à adequação funcional e orientação profissional, à elaboração de diagnósticos e intervenções organizacionais, à assistência e acompanhamento psicológico aos servidores e seus dependentes, à elaboração de laudos psicológicos, à
realização de entrevistas de triagem, entre outras.
REMUNERAÇÃO: R$ 6.611,39 (seis mil seiscentos e onze
reais e trinta e nove centavos).
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 5: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: JUDICIÁRIA
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão
de curso de graduação de nível superior em Direito, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar atividades de nível superior relacionadas ao recebimento, análise e processamento de petições e feitos, à verificação de prazos processuais,
à juntada de petições aos autos, à análise, classificação, cálculo,
atualização e contabilização de valores, à preparação de proposta
orçamentária de precatórios, à análise, indexação e pesquisa de jurisprudência, bem como à realização de estudos e elaboração de
minutas de relatório, entre outras.
REMUNERAÇÃO: R$ 6.611,39 (seis mil seiscentos e onze
reais e trinta e nove centavos).
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
2.2 NÍVEL MÉDIO
CARGO 6: TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: TELECOMUNICAÇÕES E
ELETRICIDADE
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio de técnico em Telecomunicações, em
Eletroeletrônica, ou em Eletrotécnica, expedido por instituição de
ensino reconhecida pelo MEC, e registro no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura (CREA).
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar tarefas relacionadas à reprodução e arquivo de fitas magnéticas de rolo
e vídeo, ao controle e à distribuição de som, à instalação, à operação
de equipamentos de áudio e vídeo, bem como à copiagem de fitas e
sonorização de ambiente, entre outras.
REMUNERAÇÃO: R$ 4.052,96 (quatro mil e cinquenta e
dois reais e noventa e seis centavos).
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA
NO CARGO
3.1 Ser aprovado no concurso público.
3.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de
nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos
direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da Constituição
Federal.
3.3 Estar em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de
candidato do sexo masculino, também com as militares.
3.4 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo,
conforme item 2 deste edital.
3.5 Ter idade mínima de dezoito anos completos na data da
posse.
3.6 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
3.7 Cumprir as determinações deste edital.
3.7.1 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar
os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo
por ocasião da posse.
4 DAS VAGAS
Cargo/área/especialidade/ramo

Geral

Analista Judiciário - área: Apoio
Especializado - especialidade: Biblioteconomia
Analista Judiciário - área: Apoio
Especializado - especialidade:
Medicina - ramo: Clínica Médica
Analista Judiciário - área: Apoio
Especializado - especialidade:
Medicina - ramo: Psiquiatria
Analista Judiciário - área: Apoio
Especializado - especialidade:
Psicologia
Analista Judiciário - Área: Judiciária
Técnico Judiciário - área: Apoio
Especializado - especialidade:
Telecomunicações e Eletricidade
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Candidatos Total
com deficiência
1
5

2

(*)

2

1

(*)

1

1

(*)

1

15

1

16

3

(*)

3

(*) Não haverá reserva de vagas para provimento imediato,
conforme subitem 5.1 deste edital, em virtude do quantitativo oferecido.
5 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM
DEFICIÊNCIA
5.1 Das vagas destinadas a cada cargo/área/especialidade/ramo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do
concurso, 5% serão providas na forma do § 2º do artigo 5º da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, e do Decreto nº 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, e suas alterações.
5.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem
5.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado
até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse
20% das vagas oferecidas, nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei nº
8.112/90.
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