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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2022 - UASG 153015

Nº Processo: 23062001279202233 . Objeto: O PROCESSO VISA ATENDER A DEMANDA de
ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 CONSIDERANDO AS UNIDADES DO CEFET ATENDIDAS
EM BAIXA TENSÃO. A ENERGIA ELÉTRICA É ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO
CEFET. O VALOR DA DESPESA FOI ESTIMADO CONSIDERANDO AS FATURAS DE ENERGIA EM
BAIXA TENSÃO DO ANO DE 2021 MAIS CORREÇÃO DE IGP-M REFERENTE AOS ÚLTIMOS 12
MESES Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº
8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Dispensa em face do objeto Declaração de Dispensa
em 22/03/2022. LEONARDO AUGUSTO GENEROSO. Diretor Adjunto de Planejamento e
Gestão. Ratificação em 25/03/2022. FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS. Diretor Geral. Valor
Global: R$ 136.001,63. CNPJ CONTRATADA : 06.981.180/0001-16 CEMIG DISTRIB U I C AO
S.A .

(SIDEC - 01/04/2022) 153015-15245-2022NE800001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2022 - UASG 153015

Nº Processo: 23062001935202206 . Objeto: AQUISIÇÃO de INSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA PARA AS ATIVIDADES ESSENCIAIS DO CAMPUS LEOPOLDINA
- EXERCÍCIO 2022. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII
da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Dispensa em face do objeto Declaração de
Dispensa em 08/02/2022. MOACIR FELIZARDO DE FRANCA FILHO. Diretor de Planejamento
e Gestão. Ratificação em 11/02/2022. MARIA CELESTE MONTEIRO DE SOUZA COSTA. Vice-
diretora Geral. Valor Global: R$ 204.490,72. CNPJ CONTRATADA : 19.527.639/0001-58
ENERGISAMINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

(SIDEC - 01/04/2022) 153015-15245-2022NE800001

R E T I F I C AÇ ÃO

No Extrato 105/2022, publicado na seção 3, DOU de 29/03/2022, página 44:
onde se lê: Emerson de Souza Costa, leia-se: EMERSON DE SOUSA COSTA (TSA

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA).

COLÉGIO PEDRO II
EDITAL Nº 12, DE 1º DE ABRIL DE 2022

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 6/2022

A Pró-reitora de Ensino e a Pró-reitora de Gestão de Pessoas, no uso de suas
atribuições legais, resolvem retificar o Edital nº 6/2022, publicado no D.O.U. de 18 de
março de 2022, seção 3, página 53, que tornou público o Concurso Público de provas
destinado ao provimento de 36 (trinta e seis) cargos efetivos de Técnico-Administrativo em
Educação, na Classe inicial e Nível inicial e superior do Quadro de Pessoal Permanente do
Colégio Pedro II.

Onde se lê:
ANEXO 2 -DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS

. Cargo Descrição sumária/ Requisitos

.

. CLASSE C

.

Assistente de Alunos

Assistir e orientar os alunos nos aspectos de disciplina, lazer,
segurança, saúde, pontualidade e higiene, dentro das
dependências escolares. Assistir o corpo docente nas unidades
didático-pedagógicas com os materiais necessários e na execução
de suas atividades. Auxiliar nas atividades de ensino,

. pesquisa e extensão. Utilizar recursos de informática. Executar
outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional. Requisito: Nível Médio
completo.

. CLASSE D

.

Assistente em Administração

Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos,
administração, finanças, materiais, patrimônio e logística, elaborar
documentos oficiais, preparar relatórios, formulários e planilhas,
manuais, acompanhar processos administrativos,

. atender usuários, assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional. Requisito:
Nível Médio ou Médio Técnico.

.

Técnico de laboratório - Química

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados a
atividades acadêmicas ou de interesse da administração do
Colégio na área de especialidade, realizando ou orientando
coleta, análise e registros de materiais e substâncias através de
métodos específicos e executar outras tarefas de mesma

. natureza relacionadas à área de atuação. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão e dar suporte às
atividades didáticas regulares do laboratório, assim como
atividades em salas de aula e extraclasse conforme demanda
apresentada por docentes que atuem no laboratório.

. Requisito: Nível Médio Técnico ou Nível Médio + curso Técnico de
laboratório de Química.

.

Técnico de laboratório - Biologia

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados a
atividades acadêmicas ou de interesse da administração do
Colégio na área de especialidade, realizando ou orientando
coleta, análise e registros de materiais e substâncias através de
métodos específicos e executar outras tarefas de mesma

. natureza relacionadas à área de atuação. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão e dar suporte às
atividades didáticas regulares do laboratório, assim como
atividades em salas de aula e extraclasse conforme demanda
apresentada por docentes que atuem no laboratório.

. Requisito: Nível Médio Técnico ou Nível Médio + curso Técnico de
laboratório de Biologia.

.

Técnico em Contabilidade

Identificar documentos e informações, atender à fiscalização;
executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade de
custos e efetuar contabilidade gerencial; realizar controle
patrimonial. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

. Requisito: Nível Médio Técnico ou Nível Médio + Curso Técnico e
registro no Conselho competente.

.

Técnico de Tecnologia da Informação

Desenvolver sistemas e aplicações, determinando a interface
gráfica, critérios ergonômicos de navegação, montagem da
estrutura de banco de dados e codificação de programas;
projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e
aplicações; selecionar recursos de trabalho, tais como

. metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de
programação e ferramentas de desenvolvimento. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Requisito: Nível Médio
Técnico.

. CLASSE E

.

Administrador

Planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas
áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações,
financeira, tecnológica, entre outras; implementar programas e
projetos; elaborar planejamento organizacional; promover
estudos de racionalização e controlar o desempenho

. organizacional; prestar consultoria administrativa. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Requisito: Nível
Superior completo em Administração realizado em instituição
reconhecida pelo MEC e registro no conselho competente.

.

Assistente Social

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias,
comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas,
códigos e legislação), serviços, recursos sociais e programas de
educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e
projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional

. (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras);
desempenhar tarefas administrativas e articular recursos
financeiros disponíveis. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Executar outras tarefas de mesma natureza
e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

. Requisito: Nível Superior completo em Serviço Social realizado em
instituição reconhecida pelo MEC e registro no conselho
competente.

.

Engenheiro Elétrico

Desenvolver projetos de engenharia elétrica; executar obras;
planejar, coordenar a operação e a manutenção, orçar, e avaliar a
contratação de serviços; controlar a qualidade dos suprimentos e
serviços comprados e executados; elaborar normas e
documentação técnica. Assessorar nas atividades de ensino,

. pesquisa e extensão; Definir e especificar valores dos parâmetros
de segurança; definir critérios e metodologias de planejamento;
avaliar desempenho de sistemas e equipamentos; elaborar estudo
preliminar de planejamento; estudar viabilidade socioambiental,
técnica e econômica; Elaborar documentação

. técnica; elaborar normas e procedimentos técnicos; emitir laudos;
elaborar planos de manutenção e serviços, rotinas de inspeção e
testes; elaborar manuais de instalação, operação e manutenção;
elaborar relatórios; Coordenar empreendimentos: controlar
alocação de recursos; coordenar atividades das

. equipes; controlar cumprimento de normas e diretrizes de
segurança; aprovar projetos e serviços; Utilizar recursos de
Informática. Executar ações de capacitação profissional referente
à sua área de atuação, quando necessário. Requisito: Nível
Superior completo em Engenharia Elétrica realizado em

. instituição reconhecida pelo MEC e registro no conselho
competente.

.

Fo n o a u d i o l ó g o

Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação,
utilizando protocolos e procedimentos específicos de
fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar avaliação e
diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes e familiares;
desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e

. qualidade de vida. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensão. Requisito: Nível Superior completo em Fonoaudiologia
realizado em instituição reconhecida pelo MEC e registro no
conselho competente.

.

Médico Psiquiatra

Realizar consultas e atendimentos médicos, emitir diagnóstico,
prescrever tratamento, implementar ações para a promoção,
prevenção e reabilitação, coordenar programas e serviços em
saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas,
elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica.

. Participar da Junta Médica e executar tarefas afins. Assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional. Requisito: Nível Superior completo em
Medicina realizado em instituição reconhecida pelo MEC E

. conclusão de Residência Médica em Psiquiatria, reconhecida pela
Comissão Nacional de Residência Médica, ou apresentação de
Título de Especialista em Psiquiatria, emitido por Sociedade
Médica Conveniada da Associação Médica Brasileira, e registro no
conselho competente.

.

Técnico em Assuntos Educacionais

Coordenar as atividades de ensino, planejamento e orientação,
supervisionando e avaliando estas atividades para assegurar a
regularidade do desenvolvimento do processo educativo.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de

. complexidade associadas ao ambiente organizacional. Requisito:
Nível Superior completo em Pedagogia ou Licenciaturas realizado
em instituição reconhecida pelo MEC

Leia-se:
ANEXO 2 -DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS

. Cargo Descrição sumária/ Requisitos

.

. CLASSE C

.

Assistente de Alunos

Assistir e orientar os alunos nos aspectos de disciplina, lazer,
segurança, saúde, pontualidade e higiene, dentro das
dependências escolares. Assistir o corpo docente nas unidades
didático-pedagógicas com os materiais necessários e na execução
de suas atividades. Auxiliar nas atividades de ensino,

. pesquisa e extensão. Utilizar recursos de informática. Executar
outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional. Requisito: Nível Médio
completo.

. CLASSE D

.

Assistente em Administração

Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos,
administração, finanças, materiais, patrimônio e logística, elaborar
documentos oficiais, preparar relatórios, formulários e planilhas,
manuais, acompanhar processos administrativos,

. atender usuários, assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional. Requisito:
Nível Médio ou Médio Técnico.

.

Técnico de laboratório - Química

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados a
atividades acadêmicas ou de interesse da administração do
Colégio na área de especialidade, realizando ou orientando
coleta, análise e registros de materiais e substâncias através de
métodos específicos e executar outras tarefas de mesma
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. natureza relacionadas à área de atuação. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão e dar suporte às
atividades didáticas regulares do laboratório, assim como
atividades em salas de aula e extraclasse conforme demanda
apresentada por docentes que atuem no laboratório.

. Requisito: Nível Médio Técnico ou Nível Médio + curso Técnico de
laboratório de Química.

.

Técnico de laboratório - Biologia

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados a
atividades acadêmicas ou de interesse da administração do
Colégio na área de especialidade, realizando ou orientando
coleta, análise e registros de materiais e substâncias através de
métodos específicos e executar outras tarefas de mesma

. natureza relacionadas à área de atuação. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão e dar suporte às
atividades didáticas regulares do laboratório, assim como
atividades em salas de aula e extraclasse conforme demanda
apresentada por docentes que atuem no laboratório.

. Requisito: Nível Médio Técnico ou Nível Médio + curso Técnico de
laboratório de Biologia.

.

Técnico em Contabilidade

Identificar documentos e informações, atender à fiscalização;
executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade de
custos e efetuar contabilidade gerencial; realizar controle
patrimonial. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

. Requisito: Nível Médio Técnico ou Nível Médio + Curso Técnico e
registro no Conselho competente.

.

Técnico de Tecnologia da Informação

Desenvolver sistemas e aplicações, determinando a interface
gráfica, critérios ergonômicos de navegação, montagem da
estrutura de banco de dados e codificação de programas;
projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e
aplicações; selecionar recursos de trabalho, tais como

. metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de
programação e ferramentas de desenvolvimento. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Requisito: Nível Médio
Técnico.

. Técnico em Enfermagem Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais,
clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica,
embarcações e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, puericultura,
pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras;
prestar assistência ao paciente, atuando

. sob supervisão de enfermeiro; organizar ambiente de trabalho.
Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e
procedimentos de biossegurança. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.

. Requisito: Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso
Técnico. Registro no Conselho competente. Resolução COFEN nº
244/2000.

. CLASSE E

.

Administrador

Planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas
áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações,
financeira, tecnológica, entre outras; implementar programas e
projetos; elaborar planejamento organizacional; promover
estudos de racionalização e controlar o desempenho

. organizacional; prestar consultoria administrativa. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Requisito: Nível
Superior completo em Administração realizado em instituição
reconhecida pelo MEC e registro no conselho competente.

.

Assistente Social

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias,
comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas,
códigos e legislação), serviços, recursos sociais e programas de
educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e
projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional

. (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras);
desempenhar tarefas administrativas e articular recursos
financeiros disponíveis. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Executar outras tarefas de mesma natureza
e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

. Requisito: Nível Superior completo em Serviço Social realizado em
instituição reconhecida pelo MEC e registro no conselho
competente.

.

Engenheiro Elétrico

Desenvolver projetos de engenharia elétrica; executar obras;
planejar, coordenar a operação e a manutenção, orçar, e avaliar a
contratação de serviços; controlar a qualidade dos suprimentos e
serviços comprados e executados; elaborar normas e
documentação técnica. Assessorar nas atividades de ensino,

. pesquisa e extensão; Definir e especificar valores dos parâmetros
de segurança; definir critérios e metodologias de planejamento;
avaliar desempenho de sistemas e equipamentos; elaborar estudo
preliminar de planejamento; estudar viabilidade socioambiental,
técnica e econômica; Elaborar documentação

. técnica; elaborar normas e procedimentos técnicos; emitir laudos;
elaborar planos de manutenção e serviços, rotinas de inspeção e
testes; elaborar manuais de instalação, operação e manutenção;
elaborar relatórios; Coordenar empreendimentos: controlar
alocação de recursos; coordenar atividades das

. equipes; controlar cumprimento de normas e diretrizes de
segurança; aprovar projetos e serviços; Utilizar recursos de
Informática. Executar ações de capacitação profissional referente
à sua área de atuação, quando necessário. Requisito: Nível
Superior completo em Engenharia Elétrica realizado em

. instituição reconhecida pelo MEC e registro no conselho
competente.

.

Fo n o a u d i o l ó g o

Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação,
utilizando protocolos e procedimentos específicos de
fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar avaliação e
diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes e familiares;
desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e

. qualidade de vida. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensão. Requisito: Nível Superior completo em Fonoaudiologia
realizado em instituição reconhecida pelo MEC e registro no
conselho competente.

.

Médico Psiquiatra

Realizar consultas e atendimentos médicos, emitir diagnóstico,
prescrever tratamento, implementar ações para a promoção,
prevenção e reabilitação, coordenar programas e serviços em
saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas,
elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica.

. Participar da Junta Médica e executar tarefas afins. Assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional. Requisito: Nível Superior completo em
Medicina realizado em instituição reconhecida pelo MEC E

. conclusão de Residência Médica em Psiquiatria, reconhecida pela
Comissão Nacional de Residência Médica, ou apresentação de
Título de Especialista em Psiquiatria, emitido por Sociedade
Médica Conveniada da Associação Médica Brasileira, e registro no
conselho competente.

.

Técnico em Assuntos Educacionais

Coordenar as atividades de ensino, planejamento e orientação,
supervisionando e avaliando estas atividades para assegurar a
regularidade do desenvolvimento do processo educativo.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de

. complexidade associadas ao ambiente organizacional. Requisito:
Nível Superior completo em Pedagogia ou Licenciaturas realizado
em instituição reconhecida pelo MEC

Todas as demais informações previstas no Edital citado permanecem
inalteradas.

ELIANA MYRA DE MORAES SOARES
Pró-reitora de Ensino

WALDYR MENDES TATSCH NETO
Pró-reitora de Gestão de Pessoas

Substituto Eventual

CAMPUS ENGENHO NOVO II
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2022 - UASG 155636

Nº Processo: 23782000061202236 . Objeto: Contratação de empresa especializada em
serviço de treinamento. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso
II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
Declaração de Inexigibilidade em 31/03/2022. JOSE LUIZ JUSTINIANO DA SILVA. Chefe do
Secof. Ratificação em 31/03/2022. SANDRA MARIA TEIXEIRA PINHEIRO TARANTO. Diretora
Geral. Valor Global: R$ 1.690,00. CNPJ CONTRATADA : 06.012.731/0001-33 ONE CURSOS -
TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA.

(SIDEC - 01/04/2022) 155636-15201-2022NE700001

CAMPUS HUMAITÁ I
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2022 - UASG 155624

Nº Processo: 23776000138202257 . Objeto: Fornecimento de Gás Canalizado Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993..
Justificativa: Exclusividade de serviço Declaração de Dispensa em 03/02/2022. CARLOS
ROCHA BARBOSA FILHO. Gestor de Compras. Ratificação em 01/04/2022. MARIA CRISTINA
CASTRO DE AZEREDO BASTOS. Diretora Administrativa. Valor Global: R$ 20.000,00. CNPJ
CONTRATADA : 33.938.119/0002-40 COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE
JANEIRO - CEG.

(SIDEC - 01/04/2022) 155624-15201-2022NE000001

CAMPUS NITERÓI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 155625 - CAMPUS NITEROI

Número do Contrato: 4/2020.
Nº Processo: 23785.000001/2019-98.
Pregão. Nº 3/2019. Contratante: COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI. Contratado:
00.277.128/0001-05 - EDATEL TELECOMUNICACOES LTDA. Objeto: O termo aditivo tem
como objeto a prorrogação da vigência do contrato n.º 04/2020 firmado entre as partes
em 06/02/2020 nos termos previstos na sua cláusula segunda. Vigência: 06/02/2022 a
06/02/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 9.240,00. Data de Assinatura:
06/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 06/02/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 155625 - CAMPUS NITEROI

Número do Contrato: 6/2020.
Nº Processo: 23787.000087/2019-39.
Regime Diferenciado de Contratações. Nº 1/2019. Contratante: COLEGIO PEDRO II -
CAMPUS NITEROI. Contratado: 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA .
Objeto: O termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato n.º 06/2020 firmado
entre as partes em 18/12/2020. Vigência: 18/03/20220 a 18/09/2022 . Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 1.370.268,51. Data de Assinatura: 18/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 18/03/2022).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
AC R E

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 5/2021

EDITAL Nº 06/2021 IFAC, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL.

O Reitor Substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Acre - IFAC, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 12 da Lei nº 11.892,
de 29 de dezembro de 2008, nomeado pela portaria nº 904 de 09 de agosto de 2021,
publicada no Diário Oficial da União nº 150, página 24, de 10 de agosto de 2021, seção 2,
resolve:

Art. 1º CONVOCAR candidato para no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da
data da publicação desta convocação, comparecer à Coordenação de Gestão de Pessoas -
COGEP do Campus Cruzeiro do Sul, localizado na Estrada da APADEQ, nº 1.192, Ramal da

Fazenda Modelo, Bairro Nova Olinda, Cruzeiro do Sul-AC, CEP 69.980-000, ou na
Coordenação de Cadastro e Movimentação - COCMV da Diretoria Sistêmica de Gestão de
Pessoas do IFAC, situada na Rua Coronel Alexandrino, nº. 301, Bosque, Rio Branco-AC, para
desfecho da contratação, conforme relacionado a seguir:

. Área Carga Horária Candidato Classificação Unidade

. Física 40 horas RONILSON DA SILVA
LIMA

5º Campus Cruzeiro do
Sul

JEFFERSON VIANA ALVES DINIZ

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

O presente termo de apostilamento tem por objeto a correção de erro material do
contrato nº 02/2022, tendo em vista a anulação da nota de empenho 2022ne000102,
esta do tipo ordinário, sendo substituída pela nota de empenho 2022ne000137, do tipo
global..

(COMPRASNET 4.0 - 01/04/2022).'


