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Centro, Canapi/AL, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: a) Leitura do Edital de Convocação; b) Aprovação da
Fundação do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de
Canapi/AL; c) Aprovação do Estatuto Social do SINTRAF em con-
formidade com a Lei 11.326/06; d) Eleição e Posse da diretoria do
S I N T R A F.

Canapi, 1o- de abril de 2014.
CLODOALDO FERREIRA DA SILVA

Membro da Comissão

COMPANHIA BRASILEIRA DE AGRONEGÓCIOS
E ALIMENTAÇÃO

CNPJ/MF n° 10.638.109/0001-02
NIRE 35300365852

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas da Cia. Brasileira
de Agronegócios e Alimentação - CBAA para participarem da As-
sembleia Geral Extraordinária que se realizará às 10h00 (dez) horas
do dia 10 de abril de 2014, na sede da Companhia localizada na
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38, 3º andar, conjunto 302, sala E,
nesta Capital do Estado de São Paulo, a fim de tratarem da seguinte
ORDEM DO DIA: (i) eleger os membros do Conselho de Admi-
nistração para o biênio de 2014/2016; (ii) fixar a remuneração dos
administradores.

São Paulo, 28 de março de 2014.
JOSÉ HLAVNICKA

Presidente do Conselho de Administração

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE
DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014

Processo nº 13/2014
O CIRUSPAR, torna público que no dia 16 de Abril de 2014,

às 09 horas, estará realizando licitação na modalidade pregão pre-
sencial. Objeto: Implantação de registro de preços para aquisição de
material médico e materiais diversos para os atendimentos do SAMU
192 Sudoeste do Paraná. Informações: (46) 3902-1338, e-mail: li-
c i t a c a o @ c i r u s p a r. p r. g o v. b r

Em 28 de março de 2014.
ADRIANO LUIZ ZINI

Pregoeiro

CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA

DO JACUÍPE

EDITAL Nº 4, DE 25 DE MARÇO DE 2014
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Presidente da Comissão Coordenadora e Julgadora do Pro-
cesso Seletivo Simplificado no- 2/2014 do Consórcio de Desenvol-
vimento Sustentável da Bacia do Jacuípe - CDS, no uso de suas
atribuições e com fulcro no quanto dispõe o conjunto de atos nor-
mativos que norteia o prélio público em exame, máxime a regência
contida no seu Protocolo de Intenções, torna público via o presente
edital, na forma estatuída no ato convocatório próprio - item 9.1 e
seguintes, o resultado definitivo do certame e a respectiva relação dos
candidatos aprovados - item 10.1 e seguintes, o que ora faz nos
seguintes termos:

Cargo: COORDENADOR

INSCR NOME
001 WANDERLEY SILVA GOMES 260

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

INSCR NOME
001 IRENILDE RIOS DE ALMEIDA 260

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

INSCR NOME
001 PAULO SÉRGIO MAGALHÃES RA-

MOS
180

Cargo: ANIMADOR

INSCR NOME
002 JAKSON ALMEIDA DOS SANTOS 190
007 JUCELIA DO NASCIMENTO SAM-

PA I O
180

004 MATEUS OLIVEIRA LIMA 170
005 EDINALDO DE OLVEIRA SILVA 150
001 JESSICA DA SILVA SAMPAIO 140
003 LEIDIANE DE SOUZA RIOS 130
006 MARIVALDO GONÇALVES DE

SOUZA
120

Observação: O candidato inscrito, sob a epígrafe 006 - supra, figura
na presente relação tão somente na qualidade de eventual substituto,
acaso qualquer daqueles com pontuação superior não demonstre in-
teresse no provimento do respectivo cargo, para o qual concorreu.

VALCYR ALMEIDA RIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2014

Abertura dia 14 de abril de 2014. Horário 09:00. Objeto: Locação de
veículos automotores (02 carros e 06 motocicletas) para apoio lo-
gístico ao Convênio 022/2013. O Edital completo estará à disposição
dos interessados na sede do CDS Jacuípe, situado à Rua Manoel
Gonçalves, 45, CEP: 44.610-000, Centro, Pintadas - Bahia, e-mail:
compras@cdsjacuipe.com.br. Contatos para informações (75) 3693-
2403 das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00,

Pintadas, 1o- de abril de 2014.
IVANA DIAS DA SILVA

Pregoeira

RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA No- 1/2014

O Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território
Bacia do Jacuípe, torna público a DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
PROVISÓRIO DA SELEÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA N.º
001/2014 que tem como objeto a seleção de entidades privadas sem
fins lucrativos para a prestação de serviços relativos à implementação
das tecnologias sociais Barragens Subterrâneas, Cisternas Calçadão e
Barreiro Trincheira, de acordo com os modelos propostos nas Ins-
truções Operacionais: Instrução Operacional MDS n.º 02/2013 - Cis-
ternas Calçadão, Instrução Operacional MDS 04/2013 - Barreiro Trin-
cheira e Instrução Operacional MDS n.º 05/2013 - Barragens sub-
terrâneas. Fica habilitada a prestar os serviços ora citados a Fundação
de Apoio a Agricultura Familiar do Semiárido da Bahia - FATRES,
inscrita no CNPJ sob o nº 01.855.986/0001-44, com sede à Rua Pedro
Manoel da Cunha, 61, Bairro Dionísio Mota, CEP: 48.890-000, Va-
lente-Bahia.

Pintadas, 1o- de abril de 2014.
VALCYR ALMEIDA RIOS

Secretário Executivo

nham concluído ou venham a concluir o ensino médio até o mês de
julho de 2014. Candidatos que concluírem o ensino médio após julho
de 2014 serão considerados treineiros. Todos os candidatos, inclusive
os que ainda cursam a última série do ensino médio, devem estar
cientes de que, caso não consigam comprovar, até a época da ma-
trícula, a conclusão do ensino médio, por meio da apresentação dos
documentos legalmente exigidos, será feita uma matrícula condicio-
nal. Esta matrícula será efetivada com a apresentação dos corres-
pondentes comprovantes, até o dia 8/8/2014, improrrogavelmente.
Caso contrário, a matrícula condicional poderá ser anulada, sem di-
reito a qualquer reclamação ou recurso. 2. DAS VAGAS, TURNOS
DE FUNCIONAMENTO, ATOS DE AUTORIZAÇÃO OU RECO-
NHECIMENTO E CONCEITOS DOS CURSOS. As vagas apre-
sentadas a seguir são as vagas totais de cada um dos cursos. No
Processo Seletivo 2014 para o 2.º Semestre, serão oferecidos os
cursos com vagas remanescentes do Processo Seletivo 2014-1.º Se-
mestre (ou seja, as vagas totais de cada um dos cursos, menos o
número de renovações de matrícula do 1.º período para o 2.º período
letivo, em agosto/2014, constituem o número efetivo de vagas para o
Processo Seletivo 2014-2.º Semestre). Para informar-se sobre o nú-
mero de vagas remanescentes de cada um dos cursos oferecidos,
compareça ou entre em contato com a Secretaria da Instituição. Cur-
sos Superiores Tradicionais: Administração - 300N - Aut. Port. n.º
968/06; Ciências Contábeis - 100N - Aut. Port. n.º 3.890/05; Co-
municação Social (Publicidade e Propaganda) - 100N - Aut. Port. n.º
3.892/05; Direito - 100N - Rec. Port. n.º 123/13; Educação Física
(Licenciatura) - 100N - Aut. Port. n.º 130/11; Enfermagem - 100N -
Aut. Port. n.º 2.030/10; Farmácia - 100N - Aut. Port. n.º 694/13;

Fisioterapia - 100N - Aut. Port. n.º 129/11; e Turismo - 100N - Aut.
Port. n.º 3.891/05. (N = noite). As vagas oferecidas no Processo
Seletivo/Vestibular 2014 para o 2.º Semestre que, porventura, não
forem preenchidas poderão ser remanejadas para outra seleção para os
mesmos cursos. Os cursos e vagas que dependem de autorização do
MEC poderão ser incluídos em uma fase posterior. Todas as con-
vocações de aprovados levarão em conta o número de vagas para o
curso, turno e/ou campus. As demais condições mantêm-se inalte-
radas em relação ao Edital de 4 de julho de 2013, publicado no DOU,
em 30/8/13.

Aracaju, 24 de fevereiro de 2014.
NEWTON ROBERTO GREGÓRIO MORAES

Presidente da Comissão do Processo
Seletivo/Vestibular 2014

FACULDADE CAMPO GRANDE

EDITAL DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014
PROCESSO SELETIVO/VESTIBULAR 2014

Por ordem da Diretoria da Faculdade Campo Grande, FCG,
mantida pela Associação de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul,
AESMS, CNPJ 03.995.468/0001-51, no uso de suas atribuições, aten-
dendo às Portarias Ministeriais n.ºs 1.449, de 23 de setembro de 1999;
1.647, de 28 de junho de 2000; 391, de 7 de fevereiro de 2002; e
Portaria Normativa n.º 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada
em 29 de dezembro de 2010, tornamos público o seguinte Aditamento
ao Edital, válido para os ingressantes por meio do Processo Se-
letivo/Vestibular 2014-2.º Semestre e, também, aplicável aos ingres-
santes via transferência ou via apresentação de diploma de nível
superior, publicado no Diário Oficial da União, em 30 de agosto de
2013, seção 3, páginas 226/227. 1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
Para os candidatos a ingressarem no meio do ano de 2014, a FCG
realizará o Processo Seletivo 2014 para o 2.º Semestre em fases
independentes, a partir do mês de abril, prolongando-se pelos meses
subsequentes. Na primeira fase, serão oferecidos 80% das vagas re-
manescentes do início do ano; na segunda, 20% mais as remanes-
centes da 1.ª fase; nos meses subsequentes, as vagas remanescentes
das fases anteriores. O candidato poderá optar por Prova Tradicional
ou por Agendamento. A inscrição, tanto para a Prova Tradicional
como para a Prova por Agendamento, poderá ser feita pela Internet
ou presencialmente, a partir de 14 de abril de 2014. 1.ª) PROVA
TRADICIONAL - Datas e horários de provas: a 1.ª fase será rea-
lizada nos dias 26 de abril de 2014, ou 3, 10, 17, 24 ou 31 de maio
de 2014, às 14 horas; a 2.ª fase, nos dias 7, 14, 21 ou 28 de junho de
2014, às 14 horas; a 3.ª fase, nos dias 5, 12, 19 ou 26 de julho de
2014, às 14 horas; as fases subsequentes, a partir de agosto de 2014,
serão realizadas aos sábados, às 14 horas, conforme escolha do can-
didato. Serão realizadas novas provas, durante a semana e/ou aos
domingos, em datas e horários a serem definidos, que serão di-
vulgados pela internet e/ou por outros meios de comunicação. 2.ª)
PROVA POR AGENDAMENTO - Datas e horários de provas: a
partir de 22 de abril de 2014, de 2.ª a 6.ª-feira, às 16 horas, e sábado,
às 10 horas, sendo que o limite de vagas para cada horário será de
vinte candidatos por laboratório. Durante o período de realização do
Processo Seletivo, independentemente da fase realizada, a compo-
sição das provas poderá ser alterada, ao critério da Comissão Or-
ganizadora do Processo Seletivo/Vestibular. O candidato deve par-
ticipar da 1.ª fase, pois, com a nota obtida, estará concorrendo nas
demais fases. Mas poderá também melhorar sua nota participando das
fases seguintes. Poderão inscrever-se para concorrer às vagas do Pro-
cesso Seletivo 2014-2.º Semestre candidatos que tenham concluído ou
venham a concluir o ensino médio até o mês de julho de 2014.
Candidatos que concluírem o ensino médio após julho de 2014 serão
considerados treineiros. Todos os candidatos, inclusive os que ainda
cursam a última série do ensino médio, devem estar cientes de que,
caso não consigam comprovar, até a época da matrícula, a conclusão
do ensino médio, por meio da apresentação dos documentos legal-
mente exigidos, será feita uma matrícula condicional. Esta matrícula
será efetivada com a apresentação dos correspondentes comprovantes,
até o dia 8/8/2014, improrrogavelmente. Caso contrário, a matrícula

FACULDADE DE ARACAJU

EDITAL DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014
PROCESSO SELETIVO/VESTIBULAR 2014

Por ordem da Diretoria da Faculdade de Aracaju, FACAR,
mantida pela Associação Objetivo de Ensino Superior, ASSOBES,
CNPJ 01.711.282/0008-74, no uso de suas atribuições, atendendo às
Portarias Ministeriais n.ºs 1.449, de 23 de setembro de 1999; 1.647,
de 28 de junho de 2000; 391, de 7 de fevereiro de 2002; e Portaria
Normativa n.º 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de
dezembro de 2010, tornamos público o seguinte Aditamento ao Edi-
tal, válido para os ingressantes por meio do Processo Seletivo/Ves-
tibular 2014-2.º Semestre e, também, aplicável aos ingressantes via
transferência ou via apresentação de diploma de nível superior, pu-
blicado no Diário Oficial da União, em 30 de agosto de 2013, seção
3, páginas 225/226. 1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Para os can-
didatos a ingressarem no meio do ano de 2014, a FACAR realizará o
Processo Seletivo 2014 para o 2.º Semestre em fases independentes, a
partir do mês de abril, prolongando-se pelos meses subsequentes. Na
primeira fase, serão oferecidos 80% das vagas remanescentes do
início do ano; na segunda, 20% mais as remanescentes da 1.ª fase;
nos meses subsequentes, as vagas remanescentes das fases anteriores.
O candidato poderá optar por Prova Tradicional ou por Agendamento.
A inscrição, tanto para a Prova Tradicional como para a Prova por
Agendamento, poderá ser feita pela Internet ou presencialmente, a
partir de 14 de abril de 2014. 1.ª) PROVA TRADICIONAL - Datas e
horários de provas: a 1.ª fase será realizada nos dias 26 de abril de
2014, ou 3, 10, 17, 24 ou 31 de maio de 2014, às 14 horas; a 2.ª fase,
nos dias 7, 14, 21 ou 28 de junho de 2014, às 14 horas; a 3.ª fase, nos
dias 5, 12, 19 ou 26 de julho de 2014, às 14 horas; as fases sub-
sequentes, a partir de agosto de 2014, serão realizadas aos sábados, às
14 horas, conforme escolha do candidato. Serão realizadas novas
provas, durante a semana e/ou aos domingos, em datas e horários a
serem definidos, que serão divulgados pela internet e/ou por outros
meios de comunicação. 2.ª) PROVA POR AGENDAMENTO - Datas
e horários de provas: a partir de 22 de abril de 2014, de 2.ª a 6.ª-feira,
às 16 horas, e sábado, às 10 horas, sendo que o limite de vagas para
cada horário será de vinte candidatos por laboratório. Durante o
período de realização do Processo Seletivo, independentemente da
fase realizada, a composição das provas poderá ser alterada, ao cri-
tério da Comissão Organizadora do Processo Seletivo/Vestibular. O
candidato deve participar da 1.ª fase, pois, com a nota obtida, estará
concorrendo nas demais fases. Mas poderá também melhorar sua nota
participando das fases seguintes. Poderão inscrever-se para concorrer
às vagas do Processo Seletivo 2014-2.º Semestre candidatos que te-


