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DIREITO DE GREVE
SEM AVANÇOS

REUNIÃO NO SENADO

■ Terminousemavançosa
audiência promovida pe-
la Comissão de Direitos
Humanos e Legislação
Participativa do Senado,
que discutiu o projeto de
lei que vai regulamentar o
direitodegrevenoserviço
público. Foi a primeira
vez que integrantes do go-
verno foram convocados
para participar de um de-
batepromovidopelospar-
lamentares.

Secretário de Relações
deTrabalhonoServiçoPú-
blicodoMinistériodePla-
nejamento, Sérgio Men-
donçaafirmouqueaorien-
tação da presidenta Dil-
ma Rousseff é que os te-
masdireitodegreve,nego-
ciaçãocoletivaeorganiza-
çãosindicalsejamagrupa-
dosemumúnicoprojeto.

Mendonça citou que a
proposta vai abranger 10
milhões de trabalhado-
res, sendo 1,4 milhão de
servidores ativos e inati-
vos do Executivo federal,
excluindo o pessoal das
Forças Armadas. Segun-

dooMinistériodoPlaneja-
mento, não foi acordada
uma nova data de reunião
para discutir a mensagem
noCongresso Nacional.

Secretário-geral da
Condsef (Confederação
dosTrabalhadoresnoSer-
viço Público Federal), Jo-
semilton Costa criticou
queogovernodecidiudis-
cutir outros projetos de
lei elaborados por parla-
mentares, emvezdeavan-
çar com o texto que foi
aprovado pelas bases sin-
dicais na época do Gover-
no Lula e que está no Mi-
nistériodo Planejamento.

As aulas começam entre 14 de abril e 12 de maio. Já o resultado da segunda chamada será em 1º de abril
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Ver edição do D.O Rio de 21/03/2014.

Supervisora de Licitação

CLARA REGINA AQUINO

AVISO DE ADIAMENTO “SINE DIE” DA DATA DE ABERTURA
DAS CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS N.º 007, 008, 009 e 010/2013

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO RIOLUZ
SUPERVISÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 26/400.332/2014; Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PERTENCENTES

AS CLASSES 6840, 7240, 7930, 8105, 8510 E 9130.; Tipo Menor Preço por Item; Prazo de entrega: de

até 30 (trinta) dias; Valor estimado: R$ 25.788,90 (Vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e

noventa centavos).; Data e hora da licitação: 08 deABRILde 2014, às 09:00 h. O Edital estará disponível,

com o custo de R$ 15,00, na sede da RIOLUZ, na Rua Voluntários da Pátria 169 – 2º andar – Botafogo, das

09:00h às 12:30h e das 14:00h às 16:30h, telefone 2976-6917 ou grátis, através do serviço “e -

compras”pelo endereço: www.rio.rj.gov.br, no item licitações.

AVISO DE EDITAL
PREGÃO N.º 006/2014

Ministério da Educação divulgou ontem a primeira lista de selecionados nos
cursos do Pronatec. Candidato tem até sexta-feira para confirmar participação

O
s inscritos no Siste-
ma de Seleção Unifi-
cada da Educação
Profissional e Tecno-

lógica (Sisutec) têm até sex-
ta-feira para confirmar as
matrículas nos cursos técni-
cos gratuitos oferecidos por
meio do Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego (Pronatec). A lis-
ta dos selecionados na pri-
meira chamada foi liberada
ontem no site www.sisutec.
mec.gov.br. O candidato po-
de verificar na opção “ver
meu boletim” ou acessar as
listas de aprovados nos 122
cursos oferecidos pelas 937
instituições públicas e priva-
das credenciadas, além das
escolas do Senai e do Senac.

O Ministério da Educa-
ção (MEC) informou que as
as aulas para estes primei-
ros inscritos começam no pe-
ríodo entre 14 de abril e 12
de maio. Quem não foi sele-
cionado agora deve aguar-
dar o resultado da segunda
chamada, que ocorre em 1º
de abril. Já as matrículas
desta fase serão de 2 a 4 do
mesmo mês.

De acordo com o MEC fo-
ram registrados 1.016.211
inscrições, mas o total de
candidatos foi 527.730, já
que cada pessoa poderia fa-
zer duas opções de curso. O
Rio de Janeiro foi o estado
com o maior número de pes-
soascadastradas: 111.282; se-
guido de Minas Gerais, com
100.738. São Paulo ficou em
terceiro lugar, com 88.586.

As formações mais procu-
radas pelos alunos são técni-
co em segurança do traba-

lho, logística, enfermagem,
informática e edificações. O
Sisutec oferece 293.738 opor-
tunidades em todo o país.
Nestas duas primeiras con-
vocações, as vagas serão ocu-
padas prioritariamente por
estudantes que participa-
ram do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) em
2013 e que obtiveram nota
acima de zero em redação.

É necessário ainda que o
aluno tenha se formado em
escola da rede pública ou ter
sido bolsista integral em ins-
tituição privada. Após as
duas chamadas, todos os for-
mados no Ensino Médio po-
derão se candidatar às vagas
remanescentes com inscri-
ções programadas entre 7 e
13 de abril. Mais informa-
ções no 0800 616161 ou no
e-mail sisutec@mec.gov.br.

PE.GCM.A.00010.2014
1. FURNAS Centrais Elétricas S.A. torna público que realizará Pregão
Eletrônico para Registro de Preços para aquisição de Cabos Elétricos Nu CAA
2. Obtenção do Edital: O Edital está disponível a partir desta data, no sítio
Comprasnet (www.comprasnet.gov.br - nº da licitação 0102014) e também no
sítio de FURNAS (www.furnas.com.br - opção “Fornecedores/Editais”).
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Emílio César Lopes Vaamonde
Gerência de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério de
Minas e Energia

>A Escola Técnica Elec-
tra, além das 640vagas di-
poníveis no Sisutec, está
oferecendo por conta pró-
pria aos aprovados cur-
sos de qualificação de 40
a 60 horas/aula. Diretor-
geral da instituição, Már-
cio Cardia diz que vai ofer-
tar gratuitamente essas
formações aos alunos que
tiverem melhores notas e
frequência até o quarto
mês do curso técnico.

“A ideia é que o estu-
dante esteja empregado
antes mesmo de concluir
a formação técnica. Por is-
so, estamos oferecendo
em paralelo um curso de

capacitação para os alu-
nosmais dedicados. Inclu-
sive, vão ter direito a li-
vros e à carteira de estu-
dante”, diz o diretor.

Já a Unicarioca vai dar
ajuda de custo no trans-
porte para os seleciona-
dos no Sisutec. No primei-
ro período, os estudantes
terão 50% do valor de
uma passagem unitária
de ônibus (válida no mu-
nicípio do Rio) custeados
pelo centro universitário.
O benefício será válido a
partir do segundo mês de
curso e apenas para alu-
nos que possuírem 100%
de presença nas aulas.

1,4 MI

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

VERAVISO NO D.O RIO DE 26/03/2014

AVISO DE ERRATA
CO’s - 44/2013, 46/2013, 56/2013 E 59/2013

Pregão Presencial nº 004/2014
O Pregoeiro do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, designado
pela portaria nº 088/2012, torna público que realizará no dia 07/04/2014, às 11h,
na sede deste conselho, sito à Av. Presidente Vargas, 502, 6º andar – Centro –
Rio de Janeiro – RJ, processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, aquisição de materiais de higiene e limpeza
para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Rio
de Janeiro. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados no site
www.coren-rj.org.br.

Rio de Janeiro, 24 de março de 2014
Jussara de Santana Martins

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

PE.GCM.A.00028.2014
1. FURNAS Centrais Elétricas S.A. torna público que realizará Pregão
Eletrônico para contratação da prestação de serviços de implementação,
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de FURNAS através do módulo BPC da SAP.
2. Obtenção do Edital: O Edital está disponível a partir desta data, no sítio
Comprasnet (www.comprasnet.gov.br - nº da licitação 282014) e também no sítio
de FURNAS (www.furnas.com.br - opção “Fornecedores/Editais”).
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Emílio César Lopes Vaamonde
Gerência de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério de
Minas e Energia

Prêmio para os melhores
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