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ANO VII - N° 46
CONSELHO NACIONAL
DE PESQUISAS

I'DIZTARIA DE 4 DE FEVEREIRO
DE 1965
O Fre:adente do Conselho Nacional
de . Peequisas, usando da atribuição
que lhe confere o art. 8 9 de Lei n9
4.533, de 8 de dezembro de 1963, rekolve:
N 9 21 -- De acôrdo com o Decreto
52.328, de 20.8.6; e Resolução do
C. D. na 692e Sessno de 25.9.63, conceder ao Tesoureiro-Auxiliar, nivel 18,
José Guedes Pinto Juntar, três (e)
diárias no valor de Cr$ 12.600 deu
mil e eeiecentos cruzeire.$) cada, por
sua viagem a São Jose doe campos Sfua Paula no período de 26 a 28 de
janeiro próximo fido, a serviço do
Conselho. - Antonio Moreira Coe..
PORTARIA DE 8 DE FEVEREIRO
DE 1965
O Presidente do Conselho Nacional
de • Peequi-as, usando da atribuição
que Me confere o art. 89 da Lei re,
4.533, de 8 de dezembro de 1964, re&Ceve:
N9 22 -' Designar a EscreventeDatilógrafa, nível 7, Nilee Gomes Braga de Almeida, do Quadro de Pe.-g:soai
deste Conselho para responder "ela
• Seção' de Importação criada na 702e
Sessão, de 17.12.63, cio Conselho Deliberativo, nas faltas e impedImences
da funcionária Carmen Denébole
Azeredo Coutinho Freire. - Antonio
'Moreira Couceiro.
PORTARIAS DE 11 DE FEVEREIRO
DE 1965
•
•
O Presidente do Conselho Nacional
de Pesquisas, usando da atribuiçã.o
que lhe confere o art. V da Lei 119
4.533, de 8 de dezembro de 1354, cembinacio- com o art. 4 9, 9 29 do Decreto W 35.124, de 27 de fevereiro de
1954 e o art. 5 9 9 19, elo' Decreto ne
35.430, de 23 de abril do mesmo ano,
resolve:
•
N9 23 - Dispensarea parter de ;3 de
fevereiro de 1965, ti pedido; tendo' em
vista o disposto no sue. 2 9 do Decreto
n9 54.714, de 29 de outubro de net
o Professor Márfo Viarma Dias da
funaee de Vice-Presidente de Conte.
lho Diretor do Instittite Brasileiro de
Bibliografia e Documentação e consequentemente, da funçãe de VicePresidente daquele õreelo, na forma
do mesmo art. 59, 9 19, do Deerdo
n9 35.430, de 29 de abril de 1951, Aellila. citado
•
•
O Presidente do Conselho Nadonel
de Pesquisas,- usando .da atribuiçee
que lhe confere o art. 89 da Lei n9
4.533, de . 8 de dezembro de 1964, combinado com o art. • 49, 19 do Decreto
pe $5,124, de 27 de fevereiro de 1954
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de rioôrdo can a escala prèviamsnte
organizada, até o limite de um terço
dcs seus vencimentos.
le9 32 - De acôrdo Com o art. 150,
item II e 9 V da Lei n° 1.711-52, autorizar a prestação cio serviços extrae o art. 59 9 59 do Decreto ne 35.430, mediante o pagamento por hora de ordinários durante dez (10) dias no
de 29 de abril do mesmo ano, reeolve: trabalho extraord,nerlo efetivamente corrente tnee, pelos servidores a seaté o rmite de um terçe do guir mencionados: Porteira nível 9,
No 24 - Despcnsar, a partir de 9 de prestado,
vencimento, - Antonio Moreira Luiz Fernando de Pinho Galhardo, e
fevereiro de 1965, a pedido, o Profee-• .eu
Auxiliar de Portaria, nível 8, Valem
sor Mário Vianna lias de função de Coaceiro, Presidente.
Alves, mediante o pagamento par
Membro do Conselho Diretor do Ins-,. PORTARIAS DE 17 DE FEVEREIRO 1 hora
de trabalho extraordinário efetituto Brasileiro de Bibliografia e Do, tivamente prestado, até o limite de
DE 1955 .
.
cumentação, como Representante do
terço dos seus vencimentos.
Conselho Nacional de Pesquisas, na O Presidente -do Conselho Nacional 1 ,uns
N9 33 - De adirdo com o are. 150,
forma do mesmo arte 59, d0 Decreto de Pesquisas, iteando da atribuição 1item
II e 9 29 da Lei 'n9'1.711-52,
ne 35.430, de 29 ele abra de 1954 aci- que lhe confere o art. V da Lei n9 torizar
a prestação de serviços extas
ma citado-, - Heitor Vice-Pre- 4.533, de' 8 de dezembro de 1964, cone- ! ordinexios
durante vinte e sele (26)
sidente rio exercido da Presidência.
binado com o art. 217 do 'Estatuto dos 'dias, no período
de
1
a
23
de
teveFuncionários Públicos, Civis da Unido, !reiro corrente, pela Escrevente-Dati,PORTARIA DE 15 DE FEVEREIRO resolve:
lógrefa, nível 7, Stella Araujo. Borges,
DE 1965
N9 23 - Deeignar; de ace•rdo com: ! mediante o pagamento por hora de
•
O Presidente do Conselho Nacional o art. 219, do ineemo Estatuto, Ordep trabalho extraordinário efetstenetne
de Pesquisas, usando eia atribuiçlo Maciel da Silva, Aienoxerife nível le, t lerestado, até o limite de um terço do
que lhe confere a art. V da Lei ne Chefe da Scçáo ele Comunicações e ' seu vencimento.
4.533 de 8 de dezembro de 1964 reme, Arquivo, Claudina Braga Campinho, 1 NO 34 - De ece•rdo com o art. 150,
ve;
Oficial de Adminestraçao, nível 12, I Item II e 9 2 9 da Lei' n9 1.711-52, au•
Chefe daSeção cl. Estatística e Clara torizar a prestação de serviços extraà,
EscreventeN9 28 - Conceder.
Gelstein, Oficial de Administração, ordinários durante oito (8) dias no
Datilógrafa, Nilce Gomes Baia eive'
12, chere subatituta da seção perícdo de 8 a 15 de fevereiro core
.e.a. de Almeida, do Quadro de Pessoal de leocumentaçáo
e Biblioteca, para, rente, pelo Técnico-Auxiliar de Mecadeste Conselho a. grati?cação pela sob a presidência do
primeira, cons- nizaçao, nível 9, Natalício Saraiva,
representação de Gabinete na impor- ctluatitu
m
sa
sr
ã
oa
m
ul
l
recia
m
a
die
d
eCaop
.aza
Inoquperellatoquinai mediante o pagamento por hora de
tancia mensal de Cr$ 30-.0e0 (trinta
extraordinário efetivamente
ma cruzeiros), durante o período da a Oficial de Administração, nível 14, trabalho
prestado,
até o limite de um terço do
19 de fevereivo a 1 9 de abril de 1965,
em que, por motivo- de licença espe- Marlene Peixoto Ladogano, do Qua- seuN9vencimento.
35 - Da acôrdo com o art. 150,
de Pessoal daste Conselho, vem
cial - da funcionária Carmen Denébola dro
ao serviço por mais de tare- itens II e 1 V da Lei ne 1.711-52, aude Azeredo coutinho Freire respon- faltando
torizar a prestação de serv i ços extra(30) dias consecutivos, .
der, na forma, da Portaela n9 22, de ta-Em
consequenca, fica sem efeito a oidináries durante vinte e sele (26)
3.2.65, pelo expediente da Seção de Portaria
19, de 2- de fevereiro de dias, no período de 1 a 26 de •'evereiro
Importação, - Antonio Moreira Cau- 1965, quen9não
chegou a ser publicada. corrente, pela Datilógrafa, nível 7, Liceiro, Presidente.
zette Ribeiro, medinnte o pagamento
O Presidente do Conselho Nacional por 'hora de trabalho exteeordln.5sio
PORTARIAS DE 16 DE FEVEREIRO de Pesquisas, tieando da atribuição efetivamente prosado, até o limite de
DE 1935
que lhe confere o art. 119 da • Lei n9 um terço do seu vencimento.
de 3 de deeernoro de 19131, comO Presidente do Conselho Nadorial 4.533e
N9 36 - De acórdo cem o art. 150,
amacio com -o item XXXI do art.
de Pesquisas, usando da etrilauçeo e9,
item II e 9 V cia Lei n9 1.711-32, audo
Regimento
'Interno,.
re:olve:
n9
que lhe confere o Ira 3`.- da Lei
torizei' a prestação de serviços extra4.533, de 8 de dezembro de 1964, comNO 30 - De.acerda can o Art. 150,
durante dez (10) dias no
binado com o item XXXI do art. 59, item II e 9 29 aa Lei n9 1.711-52, au- ordinários
corrente mês, pelos servidores a seguir
do Regimento Interno, resclve:
torizar a presença° de serviços ex- menclonades, a serviço da Garage:
durante dez (16) date Motoristas, nível 12, -Ayres Pereira da
N9 27 - De acudo com o art. 153, traordinárias
corrente més, peia Aeeestente de Motta e Rubens Raniundo Santiago;
item II e 1 V cio Lei no 1.711-52, au- no
16, Helena Maria nível 10, Ateiem Ferreira da Costa,
torizar a ,prestaçáo de servias extra- Admihistração,level
de Miranda, Leão, mediante Homero Soares e Waldir iVlagrani;
ordinarios, durante vinte e seis (23) ofapajós
_pagamente por nora de teabailie nível 8, Januário José de Oli Yielra Judias, no período de 1- a 26 de fevereiefetivamente preistaeo, nior, João Gomes, José Costa Carvaro corrente, peles eervideree a seguir extraorciinário
até o limite de um terço do seu ven- lho, José Iemerea Costa, Sebestião
mencionados: Oficial de Administra- cimento.
- -•
Loees e Walter elagnani; Guard nição, nível 14, Clara; Maria Amarante
N9 31 - De aCÓrd0 COM onrt; 150. vel 10, Nery de Oliveira Terias;e'MeMendes; Arquivista, nível 7, Ai•lindo ',tete
II
e
9
29
da
Lei
n9
1.711-52,
auda Silva Freitese e Auxiliar de Porta- torizar a pre -daçuo de serviços extra- d:recos de Motores a Combustão, nível 12, Diamantino leatto Meia, nivel
ria, nível 7, Almir Gallart de.Menezes,
durante dez (10) dias no 8,
Hélio de Azevedo e José Raimundo
mediante o pagamento por hora de ordinários,
corrente
mis,
pelos
servidores
a
se.trabalho extraordinárie efetivamente guir meheienados: Almoxarife, nível Simão; Porteiro nível 9, Imitei da
prestado, até o limite de um terço - dos 16,, Heráclito Cordeiro Seabea; Arma- Silva; Escrevente-Datilógrafo, nível 1,
Erasmo Luiz Marinho e Auxiliar de
seus vencimentos. ,
'• zenistas nível 8, Hilário Sera/ini e Portaria, nível 7, Wilson Domineos da
Tácito da Costa, Ferreira; Eletricistas- Silva, mediante o pagamento , por hoN O 28 - De acôrdo com o art. 150,
item II e 1 . 2 9 da Lei ia9 1.711-52, au- Instaladores nível 12, Wondmar Fer- ra de trabalho extraordinário efetitorizar es prestação, de serviços extra- nandes e siarei 8. Elias, Silva, e Artí- vamente prestado, de acôrdo com
ordinários, durante quinze (15) dias, fice de Manutenção 'nível 6, José Ga- escala Previamente organizada, até ao
no portado de 1 a 15 de fevereiro cor- eibalde Rodrigues Spindbla, mediante limite de um terço dos seus vencirente, pela Oficial de Administração, o ramento per hora de tnebalho nlentce.
Anton Moreira Cakeei.
nível 14, Maria Durvelinit letrOzberit ex
aordInária efetivamente prwitado, ta,
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— As Repartições Públicas
---- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
cingir-se-ão às assinaturas anuais,
destinado à publicação nos jorrenovadas até 29 de fevereiro de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
nais, diariamente, até às 15 horas..
cada ano e às iniciadas, enrqual,
DIRETOR - GERAL
— As reclamações pertinenquer época, pelos 6rgãos com p€.4
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
tentes.
tes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão CHEFE DO SERVIÇO CE PUBLICAÇÕES
CHEFE DA suçÃo ou maDAsz.0
— A fim de possibilitar a fie.
ser formuladas por escrito, à MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES messa de valóres- acompanhados
Seção de Redação, das 9 às 17,30
de esclarecimentos quanto à sua
horas,. no máximo até 72 horas
DIÁRIO OFICIAL
aplicação, solicitamos usem os inapós a saída dos órgãos oficiais.
•
SEÇÂO 1 -- PARTE 11
teressados preferencialmente che-i
que ou vale postal, emitidos a
— _Os originais deverão ser
órgão d(stinedo à rt.blicaçto eos atos da administração descentralizada
favor
do Tesoureiro do Departadactilografados e autenticados,
Impeeso nes oficinas do Deeartamento de Imprenea Nacional
mento de Imprensa Nacional.
ressalvadas, por quenz de direito,
BRAS/LIA
rasuras e emendas.
— Os suplementos às edições
• dos órgãos oficiais só se fornecem
— Excetuadas ai para o exteASSINATURAS
rão aos assinantes que os solicirior, que serão sempre anuais, as
FUNCIONÁRIOS
tarem no ato da assinatura.
assinaturas poder-se-ão tomar, • REPARTIÇCSES E PARTICULARES
em qualquer época, 'por seis meCapital e , Interior:
— O funcionário público te.
Capital e interior:
ses ou um ano.
dera!,
pa rP fazer jus ao desSemestre
.... • Cr$
600' Semestre .
Cr$
450,t conto indicado,
deverá provar
-. As assinaturas . vencidas Ano •
Cr$ 1.200
Ano
Cr$' 900, )
esta condição no ato da assim
poderão ser suspensas sem aviso
Exterior:
Exterior:
natura.
prévio.
Ano.
Cr$ 1.300,
Ano .
— O custo de cada exemplar
Cr$ 1.000
Para facilitar aos assinantes
atrasado
dos órgãos oficiais
a verificação do prazo de vali- registro, o mês e o ano em que
jornais, devem os assinantes pro-I será, na- venda avulsa, acrescidade de suas assinaturas, na findará.
videnciar a respectiva renovação do de Cr$ se do mesmo
parte superior do enderêço vão
A fim de evitar solução de com antecedência mínima de ano, e de Cr$ 1'
por ano
impressos o número do talão de continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.
decorrido

EXPEDIENTE

InstitUto Brasileiro de Bibliografia e Documentação

fere o artigo 79 do Regimento dêste
Instituto, aprovado ,elo Decreto número 35.430, de 29 de abril de .1954,
resolve:
N9 23 — Designar Laura Mala de
Figueiredo, Diretora do Serviço . de
Bibliografia para responder pelo Catálogo Coletivo, durante os impedimentos legais de Metia, Elvira Strang,
Diretora do C.Co.
N9 24 — Designar Elza Lima e Silva Meia, Bibliotecária nível 20 do
Quadro permanente dêste Instituto,
para responder pelo expediente da
Biblioteca, durarde ns impedimentos
legais de Lia Manhães de Andrade
Frota, Diretora substituta da Biblioteca. --- Lydia de Queiroz Sambaquy,
Presidente.

PORTARIA DE 29 DE JANEIRO
DE 1965
O Presidente do Instituto Brasileiro
de Bibliografia e ,Documentação,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 39 do Decreto n9 51.490,
de 8 de junho de 1962, resolve:
N9 7 — Tornar eem efeito a Portaria n9 29-64, que designou Maria Elisa Pimenta Baptista, Bibliotecária
nivel 20, do Departamento Administrativo do Serviço público, requisitada
por êste Instituto, para supervisionar
a organização do Centrc Nacional de
Informação. Científica em. Microbiologia, nos Vermos do convênio assinaio
. entre o Conselho Nacional de PeSqui- PORTARiA DE 5 DE FEVEREIRO
eas e a Universidade do • Brasil. —
DE 1965
Lydia de Queiroz Samba quy, PresiN9 25 --- Antecipar por 2 (duas)
dente;
horas diárias, durante CO (sessenta)
PORTARIA DE 4 DE FEVEREIRO dias, a partir de 8 de fevereiro do
corrente ano, o expediente de ArnalDE 1965
do Machado de Carvalho. EscrituráO Presidente do Instituto Brasilei- rio nível 8-B do Quadro Permanente
ro dg Bibliografia e Documentação, deste Institnto. Lydia de Queiroz
usandp . das atribuições que lhe con- Samba quy, Presidente.

BANCO NACIONAL
ECONômico
FAP w 136-65 — Exoneração do
Cargo em Comissão, Símbolo C-6, de
Chefe do 'Expediente do Departamento Jurídico,
Art. 24, alínea "d", do Regimento
Interno.
•
Art. 68, item II, alínea "a" do
E. F.B .N .D.E.
Maria Auxiliadora Quedevez Sarmento — Taquígrafa, classe "C".
PAP n9 . 137-65 — Designação para
te.sponder pelo Cargo em Comisefio,

de Pagamentos emn Moeda Nacional,
Cargo em °emissão, Símbolo C-4, da
Divisão de Processamento de Pegamentos e Reeebimentos do Departamento Financeiro, durante seu impe.
dimento.
Delfim da FlOnseca Nadaes — Técnico em Contabilidade, classe "C".
FAP no 158-65 -- Exoneração, a pedido, do Cargo em Comissão, Símbolo
C-1, de .Chefe do Gabinete da Presidência.

Art. 24; alínea "d" do Regimento
Interno.
' A •Art. ea, Item 1; do E.F.B.N.DE.
João Lourenen Cotra do Lege 1"!lho — Engenheiro, cleuese
FAP n9 159-65 — Designação para
responder pelas funções de AssesecirTécnico do Departamento de Centre,le das Aplieações,. Cargo cm C eMissão, Simbole C-3.
reão Lourenço Corrêa do Lago Fl.
lho — Engenheiro, classe "C".
FAP no 160-65 — Designação para
responder' pela funções de Chefe do
Gabinete da Pre s idência, Cargo em.
Comiesão, Símbolo C-1.
Renato de Barroe Pimentel — Ieconomista, classe 'IV e Chefe do See
tor de Estudo-s Fiscais e Monetários
Art. 80 do E.F.B.N.D.E.
da Divisão de Programação do D.E.
Simbo:o C-6, de Chefe do Expediente
Paulo Genaro santos Barbosa.
do Departamento Jurídico.
Rio, 26 de 26 de fevereiro de 1965.
FAP n9 152-65 — Designação para — Alberto do Amaral Osária, D'retorNorma Nunes Serpa —
substituir o RespOnsável pelo Setor Superintendente.
Administrativa, classe "B".
FAP W 139-65
Designação pra
exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-4, de Auxiliar de Gabinete
da Pi• esidência, criad-a pela Resoluçfiso
no 152-64 do C.A.
Art. 24. alínea "d", do Regimento
•
Interno.
•
DEPARTAMENTO NACIONAL . DE OBRAS DE SANEAMENTO
Art. 122,-iteez I, el o E.F.B.N.D.E.
ATOS DO CHEFE DO. sErivIço DO PESSOAL
Artigo 4 0 , parágrafo único do
E. P. 13 N . D . E.
Gratificação Adicional --- Em 30.12.64
nautorizado
146 da Lei n 9 1.711-52)
ine°nstoti-ocit.z-telivmiçpo
o r ete. c a e a It.%
Maria Auxiliadora Quedevez Sar- " (Art.
Concedida
a
Luiz,
de
•
Oliveira
Fela partir de 11 de junho de 1964. —
mento — Taquígrafa, classe "C".
"e' GL-402 ‘ 5, eorresPondente a 25 1 Proc
119 e 521-64•

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DO DESENVOLVIMENTO

FAP n9 141-65 —' Designação para
exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-3, de Auxiliar 'de Gabinete do
Departamento de Operações Interna..
ciona's, criada pela Resolução w 152,
de 1964 do C.A. .
Art. 24, aliena "d", do Regimento
Interno.
Art. 122, item I, do E.F.B.N.D.E`.
Artigo 4 0 , parágrafo Único • do
E. F. B N . D. E.
Severino Marques Monteiro — Auxiliar Administrativo, • classe "C".
FAP no 150-65 - Sesignação para
substituir a Secretár . a da Auditoria
Interna . do -C.A., Pançã0 Gratificada, Símbolo FG-2, durante Mas férias regulamentares.
Art. 24, alínea "c1", do Regimento
Interno.
Art. 65, do E.F.B.N.D.E.
Maria Felicio dos Santos de Medeiros — Auxiliar Adminitstrativa, classe "B".
•
PAP W 151-65 — AvulSão do cargo
de Aux'llar Administrativo, classe
"C", do Q.P. do Banco.
Art. 24, alínea "d", do Regimento
Interno. .

•MINISTÉRIO DA VIAÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS
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UNIVERSIDADE DE SANTA
CATARINA

DIÁRIO

OFICIAL: (Seção

1 --- Parte II)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CULTURA

Março do 1963 85g
era vaga criada pelo Decreto mire&
no 51.477, de 29 de maio ele,1962.
(Processo número '1.13.863 de 1954),

RELAÇAO D. P. N9 13-65
VANTAGENS
- Concessão da graanos 'de serviço e autorizo o paga-.
de nível universitlio
tificação
especial
de
19
de
janeiro
de
1965.
•
parir
a
mento
miensal
de
Ci$
7.500
O Reitor da Universidade de Santa
rio
a
que
se
refere
o artigo 74 da Lei
Proc.
n9
272-65
'aoceli
Silveira,
de
janeiro
de
1065.
Catarina, no uso de -suas atr buiçães, de 1,9
na Fa- número 3.750. de 1960 ao eervider
Arquiv:sta
EC-303.7.A,
lotado
114-65Helio
Arnaldo
Proc. W
resolve:
Teixeira de Lima, número 7.1E6
da Nova, Assistente de Admistra- Cuidado de Filosofia, Ciências e Le- -Joree
25% no período de 4 de setembro
Ne 263 --- Nomear . Erneenai Bayer, ção AP-602.14eA, lotado na Escola de tras.
Tendo em vista o tempo de serviço de 1933 a 31 de maio de 1954.. Escriturário - AP-202.8-A, do QuaIndustrial,
Coneesaão de gratificação adicional
dro -do Petoor.1 da Universidade 'de E.Téndo
em vista q tempo da serviço apurado, concedo a.gratificação qüin- nor
tempo de serviço prevista no arsanta Catarina, com lotação fixada apurado, concedo a gratificação qüin- qüenal de 5%, correspondente a 5
na Reitoria, para exercer, o cargo em qüenal de 5%, correSpondente a 5 anos de serviço e autoraea o paga,: :azo 140 • da Lei número 1.711 e arcomissão, símbolo 6-C. de Diretor da anos de serviço e autorizo o paga-. mento mensal de Cr$ 3.750 et partir tig o 10 da Lei número 4.345,, a c on
9 de janeiro de 1955, aos ser--tarde1
Divisão de Assistência .lios Estudan- Mento mensol de Cr$ 6.650 a partir de. 1 9 de janeiro de 1965.
tes, da •Secreteria Geral desta Uni- de 1 9 de janeiro de 1965.
_ proc. 119 213-65 - Heber Lebar- vidoros: - Manoel V. C. P. Ribraro,,
1.750 - 5% - Ruy Justo C.
vereidede, vago. credo pelo Decreto
Proc. 119 132-65 -- Valmy Bit- benchon Poeta, Oficial de Admiris- número
ne 51.524, de 26 de junho de 1962. - tencourt,
tração AF-201.12.A, lotado na Fa- Cuieira, número 4.872 - 15% - Jome
Ensino
SupeInstrutor
deDuailibe Muraci número 5.135
15%
Prof. . João David" Ferreira, Lima, • rior ECe 504.16. lotado na Escola de culdade de Filosofia C. e Letra. e
• eEngen.heria Industriai.
Reitor.
Tendo em vista o tempo de serviço - Renelyne .C. r. E. Silva, número
5.303, 10% - Violeta Azevedo Parga,
l , Tendo' em vista catempo de serviço apurado, concedo a gratificação qüin- número
Gratifiçação qüinqüenal
5.334 -. 15% - •Roine do
qüenal de 15%,• correspondente a 15
apuració,
Concedo
a'gratificação
Proc. n9 313 Zuraide de Ormeira, ntienal de 5%, correspondente a .5 anoa de serviço e autorizo o paga- Souza Cruz. número. 5.603 - 10% Escrevente-Dactilógrafa AP-204.7, loe anos de serviço e autorizo o paga- mento mensal de. Cr$ 17.700 'a partir Fernando Silva Nunes, número 5.619
o- 10%- Oldemar D. E. Silva , min
tecla na raculdade de Direlio.
mento mensal de Cr$ 10.500 a partir de 1 9 de janeiro de 1965.
5.626 --e 15% - aana C. PiTendo em vista o tempo de serviço de. 1:9 de janeiro de 1965. Proc. ne 214-65 - L'a Arruda Ra- mero
nho S. Cruz, número 7.602 - 10% açureaio, concedo a gratificação qüin- •Proc. n° 183-05 - Danilo Freire mes, Oficiala de Administração
Souon número
.14 -qüenal ele 10%, correspondente a 10 Duarte, Instrutor de Ensino Superior AF-201.12.A, lotado 'na Faculdade de Anamelia
10% - Teia:an o J.
h R. Martins. núanos de serviço e autorizo o. paga- ECe 504.16, lotado na . Faculdade de Filosofia Ciências e Letras.
•
mero •7.003 a-- 15% - Moeria de Jesus
mento mensal de Cr$ 7.500 a partir Med'cina.
Tendo em vista o tempo de serviço N.
Cruz número 7.737 -a 10% `e 19 de janeiro de 1965.
apurado,
concedo
a
gratificação
qüinTendo em vista o tempo de serviço
Proc. n9 267-65 - Bento Remão apurado, concedo a gratificação qüin- qüenal de 15%,. correspondente a 15 ria A. S. Pedreira número 7.73 Cardoso, Operário Rural P-207.6, lo- qüenal de 10%, correspondente a It anos de • serviço e autorizo o paga- 10% - Conceição Maria penaa, número 8.239a- la% - Ro'and Meaa
tado na Faculdade . de Direto.
de serviço e autorizo O paga- mento mensal de C4 17.700 a partir Vieira, núm ero 3.299 - 10% - 'lheTendo em vista o tempo de serviço •anos
de
19
de
janeiro
de
1965.
mento mensal de.cra 21.000 a partir
de J3s05 Dias, número 8..347 apurado, concedo a gratificação qüin- de
Proc. Ia° 300-65 - Hiato° José da reza.
19 de jançiro de 1965.
10%
Irani Mendes arno.ra, Mime•
qüenal de 5%, correspondente a 5
Silva, Servente GL-104.5. lotado na ro 8.604
Proc. • ri9 207-05 a- Eddlo Adalberto Faculdade
-e • 15% - Fole Miranda
anos de serviço e autorizo o pagade
Filosofia,
C'èneles
e
LeCampas, manco) 3.6o -- 10%._ Almento mensal de Cr$ 3.500 a partir Senna, Oficial . de Administração
varo
Daima Barbosa.. número 6.See
AP.201.12.A, lotado na Faculdade de
de 19 de janeiro de 1965.
Tendo em vista o tempo de serviço
- Nizath de C. Bestas, nerae.•
Proc. 119 266-65 - Bento de 011- Medicina.
apurado, concedo a gratificação qüln- -ro5%
9.231 - 15% - ,Anteano L. M. da
Yeira, Auxiliar de Portaria
Tendo em vista o tempo de serviço oüenal de 5%, correspondente a 5
ØL-303.7.A, lotado na e‘aeuldaele de apurado, concedo a, gratificação qüin- anos de serviço e autorizo o Pa ga Silva, número 9.236 - 5% Antôno
Lima Júnior, número 9.293 Direito.
qüenal de. 10%, correspondente a lb
-mento saldeCr$3,0aprti C.
10% - Maria Carmo S. &ate, núTendo em vista o tempo de serviço anos de serviço e autorizo 'o paga- de 19 de janeiro de 1965. •
mero 8:659 --10% - Walbert Ramal
a gratificação qüinqüenal de 5%, corMartins, aram ero 9.322 - 5%. -Anrespondente a 5 anos de serviço e autónio J. T. Lopes remar)
e
9.340 _
atorizo o pagamento meneai de
5% - Maria A Neves Souza. númeCr$ 3:750 a partir de 1 9 de janeiro
.
ro 9.404 -an, - Saintelair Doe ince.
de 1905.
lho, número 9.484 - 5% - Maria
Proc., n9 265-65
Dyrce Sardão
José de. Arati;o,• número 9.529 - 5%
'et:oficial-o de Administração
_ Maria do S. C. 'I'. Lima, númeA_P-201.12.A. loteais na Faculdade de
no 10.0e5 - 5% - Antena, Emir°
Em 10.2.1965
{Direito.
INSTITUTO DE APOSENTADO-1
Nunes, numero 10.772 - 10% - Be• Tendo em vista o tenaipo de serviço
pela qual é concedida nedita Pinto de Araújo, mane,*
RIA E PENSES DOS CO-1 N9 58,142
apurado, concedo a gratificação qüingratificação de nível universitário ao 12.250 - 5% - Leonice Cata Ca:TAUXIAMOS
qüenal de 5%, correspondente a 5
servidor Celso Marques Portela; Mé- nexo, numero 12.618 - 10% - Teanos de serviço e autorizo o pagaOico, Nivel 17-A.
reznha de Jesus G, Tanus, número
mento mensal de Cr$ 5.900 a partir
PORTARIAS DO PRESIDENTE
N9 58.143 - Pela qual é concedida 13„119 lon _ Eira Pedrigu.es Sande 19 de janeiro de 1965.
Em 15.9.1964
gratificação de nivel universitário ao tos, número 13.2e9 - 5% - Darnel
•!, Proa. ne 264-05 - Licarlo Paiva,
57.257 - Retificar o item 29, servidor Fernando Luiz Barrou), Mé- Nogueira da Cruz, número 13.353 'Auxiliar de Portaria GL-303.7.A, lo- daNo
Portaria n9 56.877, de 11 de ageesto dico, Nível 17-A.
5% - Alibert Carve•ho, na.
tado na Faculdade de D:reito.
•
1934, referente a concessão de
mero 13.335 - 10% - Orlando de
foi
concedi,qual
N9
58.144
-Pela
Tendo em vista o tempo de serviço de
vel universitário , ao servidor New ton
Souza reis número 14.0e3 - 15% taP urado, concedo a gratificação qüin- Masson Pereira de Andrade, lotado da gratificação de 'nível universitário Pedro Soares Pereira, número 14.041
qüenal de 5%, correspondente a 5 na Administração Central, que passa ao servidor Nivio ,Pedro Martina Mé- - 15% - Cipriano A. da
Silva , núdico nível 17-A.
anos de serviço e atliorizo o pago- a ter a seguinte redação:
mero 14.045 - 10% - Pedro Silva
mento mensal de Cr$ 3.750 a partir
Retificação
/Voes,
número
14.043
,-1
.
1
3
% - Jonde 19 de janeiro de 1905.
2. Determina: que os efeitos do
D'Arc á. Santos. reanero 17.2e1
No
D.O. de 4.2.1965, Portaria nú- na
presenta
ato
retroajam
de
23
de
marJosefa Silva D:ne, nem ero
Proc. ia? 263-05 - Zeineralda ço de 1934, até 25 de junho do mesmo mero- 58.029, de 19.1.65, referente a - ;5%
17.598 e - &nade:vai L. .A. Cal_
•eohlegel Polli, Oticiala de Adminis- ano
gratificação de nível universitário:
quando
foi
extinta
face
a
Lei
número 1.429 - 15% - Leira
tração AF-201,12.A, lotada na Se- n9 4.345:64:
Onde se lé: Geraldo Walter de vãO,
C. F. SOva, nemero 2.53 - 11%
auldade de Direito.
Aguiar. - Leia-se: Geraldo Walter. -deJaca
rema Cova'eenti, nione"o •
Tendo em vista o tempo de aerviço
Em 4.2.1965
de
Agullar.
4.029 -.15% - Veia Boobosa •C:stro.
apurado, concedo a gratificaeão qüinOT9 58.106 - Retificar o item 2, da
- número 4.197 - .(5% - Mana 13.
qüenal de 5%, correspondente _a 5
anos de serviço e autoraao o paga- Portaria 119 55.737, de 6 de abril de INSTITUTO DE APOSENTADO Crorpoe .21lva. número 4.214 - 15 'a
- F.lza,
Meei-. Seraonto . 11.:11=3
mento mensal de Cr$ 5.900 a partir 1964, que concedeu a gratificação de
RIA E PENSÕES DOS INDUS- 4.299 - 15% - Efereellto A. CasOeao, .
nível universitário a Gleidson Dias
de 19 de jeneiro de 19C5.
Ge Figueiredo, Técnico de Contabilineortere 4.521 - 1,5% TRIÁMOS
Proc. n9 145-65 - Josoé Fortkamp, dade, nível 13-A, lotado na Delegacia
r.2ch,., numero 4.534
75'%
Diretor da Divido do Material, lota- no Estado do Pará, enquanto estiver
- Teofanes da .5. mireare
Ng 79
ÃO
RELAÇ
)do na Reteria desta Universidade:
no exercício das' funceies de Chefe da
4.651 - 15% - Jona II. A'aeque...? 'Tendo em vista o tempo de serViço Divisão de Contabilidade da Delega- NOMEAÇA0 - Tendo em vista a que, número 5.031 - 10% - nona
apurado, concedo a gratificação qüin- eia no referido Estado que passa a autorização do Excelentíssimo Senhor
S. de ala,o, número 5.122 - Presidente da República exarada
qüenal de 5%,' correspondente a 5 ter a seguinte redação:
Exposição de Motivos número 428 - P.niónio -F. Alvee, número 5.2in -anos de serviço e autorizo o paga2. DetermMa que os efelMs do preatf'(Processo MTPS. número 187,409 de 10% - Paulo M. P. do Silvena .
mento mensal de Cr$ 15,650 a partir s'ente
rú.
ato, retroajem • a.:1,9 de janeiro 1964) publicada no Diário 'Oficial de mero' 5.233 - 15% - CiOudeo
de IQ de janrero de 1965.
Ao.
de
1961"..
24 de novembro de 1964 está. sendo sumpção, número .5.rc6
Prod.
50-65 - Vilson Martins
1r,~, Em 9,2.19:55 nomeado para o cargo ae Ajudante Lint, io S. Cava,'ear.n. nOrnero re
Pires, TrernVfalt e -Da c tilotwa to
AP-204.7, letedo na."'Reiteria desoa
Nq 58..123, pela qual foi o Operador de Ambulância, nivel 7. á que se re- a- • 10% - Luiz Pereira Alves. •ner.eerie Raies X, nível 9, Micarlene Leite fere a Portaria número 333 de 1961 ro 5.5;15 - 10% - José A er' s L.
Universid ed . ,
- 71.;
Tendo em vieta o• tema° cie .serviee NObrega designado Para operar dire- do DAS?, o candidato - Jtearez Be- , Sentas, reaneeo
coy;.3
agourado, concedo. e, gratificação , qüin- ta, obrientoria e habitualmente com zerra, da Silva, habilitado em coneue- t ividaee A, Yen,' Tev
eo reiblico no Retrate de Pernambuco, - 10% - Gee:e:Oto 13. Menceee. nú, eitienal de .10%, correspondente a• 10 Ratos "X".
,
P/OE,TARJA DE 14 DE AGOSTO
DE 1963

mento mensal de Cr$ 11.800 a partir
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Mero 6.211 - 15% -- Wanda S. de de setembro de 1964 - do cargo d e 34.380 de 1954 - Dulce Raposo Po _ Oficial de Administração nível 12 - A
O Mendonça, número 6.288 - 10% Escriturario nível 8, na Delegacia n o .reto. número 2.583'- Informante Adair Pires DoMingues"- a ser- Nilcea Dalba. A. Pereira, número Eacedo de - São Paulo - Wiema Coti c, Habilitador "12-F" --a contar de 1 e vidora, A gregada - Maria Selis Co6.202 - 15% - Dalya G. Coe:ho número 18.099, a contar de 13 de ou _ de novembro de 1961 . - agregada n • chiarales de Farias - para, sob
Barros, .número 6.736 - 15% - Luiz tubro de 1964 - do cargo de F,scri - qualidade de Oficial de Administra presidência do priineiro, constituírema
Ferreiro, Alves, número 6.741 - 10% turário, nivel 8, na Delegacia no Es - çeee, nível 14 --a PT. número 14.90 6, a Comiseão incumbida de apurar as
- io:anda Leão Cruz, número 6.74 2 tado de São Paulo - Therezinha Re - de 1947 - Dulce Sampaio Faria, nú i rregularidades constantes do processo
- la% - Zilciene de S. Freitas, nú - née.Galtani. número 12.371
do car _ mero 1.915 - Chefe de Serviço "6-C' n9 8.800 . e a, ~sequente responsa
mero '7:102 - 10% - Ivonéte O. Ca - go de Tesoureiro Auxiliar, "nível 1 8 - a contar de 19 . de abril de 1964 e b: lidade dos servidores envolvidos na;
lado, número 7.552 - 15% - Adelm o na Agência em Campinas - Estad O Assistente Técnico a contar de 29 de respectivas ocorrências, estendendo-se
Almeida Cabral, - número- 7.553 1 10% de São Paulo - Cláudio da Silveir á abril de 1964 .- agregada na quali- o processo de Inquérito, se necessá- Oswaldo Barros Leite, númer o Távora, número 14.939, a contar d e clade de Oficial de Administração rif- rio, a quaisquer outros fatos que sur'7.637 --c 10% - Demerval P. Costa , 20 de novembro de 1964 - do carg o Vel 18 - PT. -número 37.170 de 1954 jam rio decorrer dos trabalhos- e que
numero 8.249 -. 10% - Epeh C. d e de Escriturário, nível 8 na' Delegaci a - Oliveiros Laná Borges, número constituam irregularidades.
Novais, número 8.251 -- 5% - No e em Brasília - Distrito Federal - Es - 3.247 - Agente "10-C" e "6..C" a
N9 92 - Conceder Aposentadoria à
Santos Cruz número 8.320 - 10% ther Wierman Cernigoi, número 8.075 , contar, respectivamente de 11 de ju- Auxiliar de Cozinha, nível 8-B - Eudia Ramos Fioering , número a contar de 15 de janeiro de .1965, d o lho de 1963 e 1 9 de julho de 1964 - Maria 0111,43, de Souza - de adirdo
8.532 - 15% - Ivan M. de Oliveira , cargo de Escriturário, nível 10, n a agregado na qual idade ede.Oficial de com o que dispõe os artigos 176, item
número 8.539 - 10% _ Iranice de Delegac"a em Brasília - Irstrito Fe - Administração, nível 12 - PT. núme- III e 178 item III, da Lei n9 1.711, de
M. Santos, número 8.577 --- 10% - deral. e- APOSTILAS - De ecôrdo ro 20.714 de 1950 - Paulo Alfredo de 28 de outubro de 1952.
aaaidy Paes P. Cabral, número 8.991 com as aposti l as feitos nas pertaria
Desligar a referida servidora em
Perlssé número 5.260
Chefe virtude
de . aua aposentadoria, do Qua- 5% - Dirce Braga Barres. núme- relacionadas e seguir, em face do qu ee Mello
de Seção "3-F" - a contar de 25 de
ro 8.992 15% - Eunice de O. car- dispee a Lei. número 1.741 de 1952 - maio de 1964" - agregada na quall- dro de Pessoal dêste Instituto.
N9 93 - Conceder Aposentadoria à
'Valho, número 9.029 - 5% - Laura com a regulamentação dada pe'o
de Médico nível 22 - Pr. nú- Escrevente
Contratada, Silva S. Bento número 9.030 - 14% creto número 996 de 1962 - fica as-- dade
mero 05.121 de 1962 - José pinto de Yvonne Ra iDatilógrafa,
- Maria Oscarina Sia ra número segurada aos efunc.onários a que se Lima,
mundo da Costa Chagas
número
1.043
Assistente
de
9.032 - 10% - José Cadorna de referem as mesmas Portarias a per- Serviço - FG-3 e "2-F" - a con- - de acôrdo com o que dispõe os artigos 176, item III e 178 item III, da
Melo, número 9.291 . - 5% - Jo:é F. cepção do vencimento correspenden_
respectivamente de 16 de outu- Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1852.
Ie Lima Veras, número 9.409 - 5% te as funatees gratifiCacias e aos car- tar
bro
de
1954
-1
9
de
ulho
de
1960
Desligar a referida servidora, em
- Paulo Medeiros Pôrto.. número gos em • comissão mencionados, a con Assistente de Divisão "1-F" a contar virtnele de sua aposented,oria, do
9.519 - - Leda Braga V.las Boas, tas das datas indicadas, ficando, ou- de
9
de
julho
de
1963
e
Chefe
de
serQuadro de Pessoal ciaste Instituto.
número 9.558 -e 5% _ Maria Pasto- tro_m
ss
os ' referi
f erid os funcionários
ra Al meida, numero 9.602 5% - 'agregados ao . Quadro e Pessoal do viço "6-C- a contar de 22 de julho • N9 95 - Declarar que o servidor de
1964
agregado
na
qualidade
de
José Pereira do Nascimento»:Dalve Ferreira Silva, número 9.624 - Instituto 'nos cargos apontados , con-, Nair Pereira Alves. número siderandoese vagos, -para efeito de Técnico de Previdência e Seguros ní- Ocupante da função de Artífice de
vel-17-A
-PT.
número
23.593
de
9.676.- 5% - Manoel G. de Olveira. provimento, os correspondentes cargos 1951 - Anildo António de Barros. nú- Maquinista, nível 6, . admitido em 20
de fevereiro de 1961, pasa, para todos
número 9.863 - 5% - Benedito C. efetivos: - PT-10.38644 Leticia
Costa, número 9.965 - 15% - Mariy Rodrigues Lins. número 1.055 - Che_ -mere 5.948 - Chefe de Serviço "7-C" os efeitos, à Categoria de funcionário
a
contar
de
25
de
egôsto
de
1964
ex vi da Lei ne 4.069, de 11 de
Paes Pereira, número 10.146 - 5% le de' Seção PG-4 a contar de 1 9 de
- Helia de A. Menos, número 10.147 dezembro de 1959 , essessóra PG-3 e - agregado na qualidade de Escritu- junho de 1962, até ser enquadrado em
- 5% Yvonise Neves Leão. número 1-F. ' a contar, respectivamente de 11 rário nível 10 -- PT. número 9.932 cargo equfValenhe à respectiva fun13.149 - 5% Alexanre M. Filho. de s etembro de 1959 e 1 9 dê julho de _ Jair Silveira D'Avila , número 3.454 ção..
A presente Portaria vigora a partir
n úmero . 10.383 - 5% -- Benedita 1960 e Assistente de Divisão, 1-F. a - Agente - 12-C -- a contar de 27
Santos Lima, número 10.395 -- 5% contar de 4 de maio de 1964 - agre- de setembro de 1964 . - agregado na de 15 de agasto de 1962, por ter o
,-- Maria Santos, número 10.397 - gada na qualidade de Técnica de Pre_ qualidade de Escriturário nível 10 -• servidor em tela completado nessa,
5% • a- Violeta T. Seixas, número vi d 'aircia e Seguros - PT-15.65 -- PT. númreo 9.240 de 1944 -- Marina data cinco anos de serviço público,
em vista 6 tempo de serviço que
10.482 5% - Maria de L. Silva, Luiz Corrêa de Novaes número 286 _ da Cesta Coelho. número 1.521 _ tendo
foi averbado.
número 10.829 - 15% --- Maria J. Inspetor de • Agências - CC-7 e 7-C, Chefe de Seção "5-F" - a •contar de lhe
No
96 - Transferir para a 'verba
T. M. Porangaba, número 12,229 - a contar_respectivamente , de 23 de 28 de junho de 1964 - agregada ha de salários
contratadas ' de Pessoal, O
5% - Dano S. da Silva , ,número setembro de • 1958 e 1 9 de julho de qualidade de Oficial de Administra- p
agamento da- servidora - Semire13.700 - 15% - Manoel Braga, nú- 1960 -- agregado na qualidade de ção, nível 16 - PT. número 10.424 mis
Nogueira Vines Boas - conforme
mero 13.701 - 15% - Geraldo S. -Ca Técnico de p revidência e Seguros - de 1944 - Marfia de Loures Pinhei- documentos
fls. 13, do processo n9
Silva, número 13.702 - 10% - aosé PT-22.751 - Adão Fray Júnior, mi.- ro de Freitas, número 919 - Chefe 44.566/64, e às
com equivaiéncia . ao carG. Lima e Si'va, número 13.703 - mero 5.700 - Chefe de Serviço, 6-C de Seção "3-F" - a contar de 23 de go de Manipuladora,
nível "8".
10% - Raymundo M. Cueuripe. nú- a contar de 20 de junho de 1964 - julho de 19e4 .- agregada na quali_
N9 97 - Declarar que a servidora
mero 13.704 - 10% Licinio Cosia agregado na qualidade de Escriturá, dade e Técnico de Previdnêcia e Se- -Josephina
Joliann Nocchi Júnior, número 13.765 - 10% - Clo- rio, nível 10 PT-9.474 de ,1944 - guros. nível 17 PT. 'número 28.656 ocupante daDalila
função de Escrevente.
domir • de B. Pereira, número 13.706 Otil ia, da Fonseca Martins número de 1953 - Irma Martins de Andrade, Datilógrafa, nível
7, admitida ene 10
c- 5% - Antônio J. Quirino, núme- 3:407 - Informante Habilitádor leCI-5 número 3.22e - Assistente de Servi- de fevereiro de 1958,
por Contrato de
ro •13.707 - 10% Enaura Adelina a contar- de 19 de abri! de 1959 e ço "3-F" - a conter de 2 de julho Locação de Serviço, passa
para todas
de 1964
. - agregada na qualidade de
do,e Santos, número 14.934 - 10%
Chefe de Pasto d e Benefícios FG-4 e Técnica de Administração nível 14 - os efeitos a Categoria de funcionária
Heráclito de Ol iveira. número 16.509 5 F a contar, rei
ex
vi
da Lei n9 3.967 de 5 deioutubro
de 29 PT. número 31.072 de 1953 - Adhe- 5% - Arbras:o Neto Silva , núme- de dezembro de 1959ctiVamente.
e 1 9 de julho de mar
Maria do Valle, número 7.748 - de 1961, até ser enquadrada em cargo
ro 17.042- 5%- - Ceci F. Santa 1900 _ agregado ria qualidade
de Es_ Agente "9-C" - agregado na quali- equivalente à respectiva função.
Cruz, número 17.440 - 5% - Mari- criturária nível 10 - PT-20.044 de
Portaria vigora a parnita P. Oliveira, número 17.713 • - 1950 .- Sylvia Sabariz de Figueiredo dade de Escriturário nível • 10. - tirAdepresente
28 de setembro de 1963, por ter
- Alipa de C. Santos, número número 2.562 - Chefe de Seção 3-F, Revalidando, para efeito de posse, a a servidora em tela completado nessa
18.054 - 5% - José Cavalcanti nú- a contar de 7 de fevereiro de 1961 - PT. número 83.342 de 1954 - que data cinco anos de serviço público.
mero 72.670 -e 10% - EXONERA- agregada 'na qualidade de Contadora nomeou Linésio de Souza Cavalcanti
Ne 98 - Declarar que o' servidor -ÇÕES - Foram exonerados a pedido, nível 21 - PT-33.008 de 1954 - Ed- número 5.459. para o car go de Oficla' Fernando Luiz Laranja de Oliveira
de
Administração,
na/e'
12
no
Estado
os seguintes funcionários: - Cláu- na Seabra Modesto, número 3.136 - ocupante da função de Médico, nídio Moreira Rezende, número '42.053, Encarregada de Serviço 9-F, a con- da Guanabara.: Apostilada a ror- vel 21, admitido em 19 de outubro de
tarje número 85.111 de 1965 - nos
a contar de 4 de janeiro de 1965. do tar de 12 de , setembro de 1904
1959 pela Ordem de Serviço n9 7,59,
- cargo de ' Médico. nível 21 , que exer- agregada na qualidade de Oficial de seguintes Varinos: A presente Porta- passa para todos efeitos a Categoria
ce em caráter Interino na Delegacia Administleação nível 14 - PT-28308 ria não se refere ao Guarda 'Severa-10 de funcionário ex vi da Lei n9 4.069
do. Estado da Gunabara Aylton de de 1963 - Orides Bonganha 7.122 - Antônio Silva, número 16.993, da De- de 11 de junho , de 1962, até ser !PaF gueiredo, número 10.584, a contar Agente 7-C. e contar de 1 9 de julho legacia em Pernambuco e sim ao oa.n_ quadrado em cargo equivalente.a resSeverino Antônio da Silva. pectiva função.
de 2 de dezembro de 1963, do cargo de de 1964 - agregada na qualidade de didata
Escriturário , nível 8. no Estado da nseriturário. nível 10 -- PT-45.6j9 de habilitado no concurso para Fiscal de
A presente Portaria vigora a partir
Previdência realizado no referido EsGuanabara - Antónie Augusto de 1958 - Margarida Braga Ribeiro,
de 15 de outubro de 1964, por ter o
fado.
Con
seqüentemente,
ri
c
a
sem
aloura Silva, número 21.011, a conservidor em tela completado nessa da. •
tar de 8 de setembro de 1964 - do mero 2.690 -a Informante-Habilita- efeito a exoneração do func i onário _ ta cinco anos de serviço público.
Severino
Antônio
Silvo
número
16.993
Cargo de Atendente, nível 7 - da dona 12-F, a contar de 5 de outubro
N9 99 - Declarar que o servidor Delegacia de Minas Getais Jonas de 19-64 - agregada na qualidade de "- do cargo de Guarda.
Jurandir França da Silva - ocupanlUmbelino dos Santos. número 43.207, Oficial de Administração nível 12 te da função de Atendente, nivel 7.
a conter de 26 de abril de 1963 - do PT, 37.229 de 1954 - Paulo Queiroz
admitido em 25 de junho de 1959, por
terei° de Mensageiro, een caráter in- Guimarães, número 3.622 - Agente INSTITUTO DE APOSENTADO- Adjudicação de Serviço a Terceiros,
terino, na Delegacia no Estado de 10-C a contar de 13 de setembro
,
de
para todos os efeitos à CategoIATIMEOSPENSÕES DOS MA- passa
Pernambuco - Renato Vagner Leira 1964 - agregado na qualidade de
ria de funcionário ex vi da Lei núme.
RRI
Estivallet, número 20.596, a contar de Oficial de Administração, nive l:12 ro 4.069 de 11 de junho de 1962, até
4 de novembro de 1964 do 'cargo de PT, 4.310 de 1942 - Carlos Fonseca
ser enquadrado em cargo equivalente
Escrevente Dactilógrafo , nível 7, na Figueiredo número 1.059 - Assisà respectiva função.
Conselho Ad-rninistrativo
Agência em Bento Gonçalves, no Es- tente de Serviço FG-3 e 2-F. a conA presente Portaria vigora a parPORTARIAS DO PRESIDENTE
tado do Rio Grande do a l ui
Ilê Ma- tar, re.spectivarnente de 26 de oututir de 20 de julho de 1904, por ter o
DA JUNTA INTERVENTORA
ria Dalmolin, n9 20.651, a contar de bro de 1954 e 1 9 'de julho de 1960 servidor em tela completado ' nessa
17 de junho de 1964 -d cargo de Chefe de Serviço "6-C" - a contar
data cenco anos de serviço público
Em
21-1-65
a.scriturário .nível 8, na Delegacia em de 22 de junho de 1961 -- agregado
N9 100 --- Exonerar a pedido, o MéSão Pau l o - Edmur Vez Piméntel na qualidade de Técnico de previN9 91 - Designar o servidor, Agre- dico. nle cl 22 . - José Cuperteno CoeJúnior, número 11.623, a contar de 19 d ência, de Seguros, nível 18'- PT. gado -- Cesse Augusto Seleola --e. o lho 'Cintra - do cargo ema comissão
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de Diretor dei Departamento de Assisténcia Médica símbolo 2-C.
• N9 101 — Exonerar o Médico, nivel
— Minério de Lemos Basto — do
cargo em comissão de Assistente do
Diretor do Departamento de Assis.
tência Médica, símbolo a-C, em virtude de sua nomeação para outro cargo. — Alvaro Augusto Ferreira.
PORTARIAS DO PRESIDENTE
DA JUNTA INTERVENTORA
Em 26-1-65
N9 106 — Nomear o Fiscal de Previdência, nivel "18-B", efetivo — Antônio Gustavo de Lima Guimarães —
para exercer o cargo em comissão de
Diretor da Divisão de Arrecadação e
Fiscalização, da Delegacia Regional
Estadual de 1 e Classe da Guanabara,
símbolo "6-C", • vaga decorrehte em
virtude do :mesmo estar aposentado
—
pela referida Divisão.
N9 107 — Nomear --- Waldir de Oliveira — para, exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico do Conselho Administrativo, símbolo "4-C",
vaga em virtude da exoneração de
Waldo Ramos Viana.
N9 108 — Nomear — Fanny Haydee
Geirenstein Til! -- para exercer o cargo em comissão de Assistente -Administrativo do Gabinete da Presidência,
simbolo "6-C", vaga em virtude .a
exoneração de Carlos Eduardo Tromponsey Heck.
N9 110 — Nomear o Oficial de Administração, nivel 14-B — Palmado
Pinheiro Vasconcelos -- para exercer
• cargo em comissão de Delegado Regional Estadual de 2 e Classe de Be/em, símbolo 4-C, vaga decorrente em
virtude do mesmo estar respondendo
. pela referida Delegacia.
N9 111 — Designar o Escriturário,
nível 10-B — Nelson Sampaio Guimarães — para substituir o Escriturário,
nivel 8-A — André da Costa Villar
— na comissão instituída peal Portaria ne 566 de 26 de outubro de 1964.
Em 27-1-65:
N9 119 — Designar o TesoureiroAuxiliar, nível "17" — Aloisio Baliu
Baena — para substituir o Delegado
Regional Estadual de 4e Classe de Paranaguá, nos impedimentos legais,
temporários ou eventuais, até (30)
trinta dias, consoante o disposto na
parágrafo 19 do artigo 73, Lei
31, 9 1.711, de 28 de outubro de 1952.

MINISTÉRIO
DA- VIAÇÃO E
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO NACIONAL
.DE OBRAS DE SANEAMENTO
EDITAL Ne 1e3-65
NdItal de Concorrência Pública para
prosseguimento do Arroio Oaralid,
Cidade de Lages, Estado de Santa
Catarina, 149 Distrito Federal de
Obras de Saneamento.
Autorizado pelo Sr. Diretor-Geral
dêste Departamento, afaço público e
dou ciência aos interessados, que fica
aberta, nesta data, a concorrência
pública, para os serviços acima mencionads, de acórdo com as seguintes
condições:
— Da Inscrição
Conceição — Para inscrever-Se na
concorrência devem as firmas interessadias comparecer, (por seus representantes legalmente habilitados) à Sede
do D.N.O.S., po dia e hora indicados na 2e Condição, quando' farão entrega à Comissão de Concorrências de
Serviços. e 'Obras, de ora em diante
%llamado C.C.S.0.. Já reunida , dos
envelopes também indicados na. mes-
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Em 29-1-65
N9 139 — Nomear o Tesoureiro-Auxiliar, nivel "16" — Manoel dos Santos Silva — para exercer o cargo em
comissão de Delegado Regional Estadual de
de 5e Classe de Aracaju, simbolo
parágrafo anterior, será recolhida sa"7-C", em virtude da exoneração do
IN§TITUTO , DO AÇÚCAR
bre os estoques existentes na data da
Oficial de Administração, nivel
vigência deste Ato.
E DO ÁLCOOL
"12-A", efetivo --e Luciano Andrade
Prado. e
Art. 2.9 A partir da próxima safra
N9 155 — Nomear o lecnico de ATO NP 1-65 — DE 8 DE MARÇO de açúcar de 1965-66, o produtor da
DE 1965
Contabilidade, nível "13-A' — RoberRegião Centro-Sul recolherá ao IAA
to Borges — pala. exercer o Cargo em
a diferença entre o preço apurado
O
Presidente
do
Instituto
do
Açúcar
Comissão de Assistente do Contador- e do Alcool, no uso de suas atribui- por esta Autarquia nos levantamentos
Geral, Símbolo "5-C", .em virtude da
de custos para a Região e o preço
exoneração do servidor Altamiro Ro- ções e considerando a eliberação do aprovado pelo Conselho Coordenador
Conselho
Coordenador
e
Executivo
do
cha Valle.
e Executivo do Abastecimento, a que
N9 156 — Nomear o Contador, nível Abastecimento e os estudos encami- se refere o art. 1P, destinando-se a
"22-C" -- Altamiro Rocha Valle — nhados por esta Autarquia à Supe- respectiva receita, correspondente a
para exercer o Cargo em. Comissão de rintendência Nacional do Abasteci- Cr$ 905 (novecentos e cinco cruzeiDiretor da, Divisão de Orçamento da mento, resolve; ad referendum da ros) por saco, à correção de custos
•
Contadoria Geral, Símbolo "a-C",' em Comissão Executiva: . agrícolas regionais e demais medidas
virtude da exoneração do •servalor
Art. Le O preço de iaturamento de defesa da produção açucareira, inPaulo de Oliveira Masson.
do açúcar cristal "standaid" com po- clusive de caráter administrativo, conN9 157 — Nomear o Técnico de Con- larização de ,99,3 9, para tôdas as ,usl forme fôr deliberado pelo IAA.
tabilidade, nivel "13-A", — Sidney do nas do Pais, é de Cr$ 12.180 (doze
Art, 3•e As normas para pegamenEgypto . Rosa — para exercer o Cargo mil, cento e oitenta crureiros) por
em Comissão de Chefe elo Gabinete saco de 60 quilos na crndição OVE/ to das canas fornecidas às usinas
da Presidência, Símbolo "2-C", em (pessto vagão ou veiculo na asinae, obedecerão, no que couber, ao estabevirtude da exoneração do servidor — observado o disposto na Portaria núlecido no atual Plano de Defesa da
Roberto Borges. .
mero 271 da Superintendencia NacioSafra de 1964-65.
nal
do
Abastecimento,
de
8
de
março
Em 1-2-65 •
Parágrafo único. 0 IAA organizaN9 159 — Nomear o Fiscal de Se- de 1965.
dentro do prazo de 10 (dez) dias,
gurança do Trabalho, uivei "16" —
Até. is vigência do /Vivo Pla- rá,
e
1.9
Fernando José de Faria Martins — no de k Defesa da Safra de 1965-66, a tabela para o pagamento das capara exercer o Cargo em' comissão de continuará em vigor, no que couber, nas de fornecedores, tendo em vista o
Consultor Técnico do Gabinete da o atual Plano da Safra de 1964-65, nôvo preço do açúcar fixado no arPresidência, Simbolo. "4-C" em vir- mentidas beatas as - taxas, sobretaxa e tigo te deste Ato.
tude da exoneração do -servidor — contribuições, inclusive a taxa para o
AA. 4.9 O presente Ato entrará em
Luiz Carlos da Fonseca Botelho.
Fundo de Ajuda de Emergência.
vigor na data de sua publicação, reNe 161 — Nomear o Oficial de Ade 2P A taxa para o Fundo de Aju- vogadas as disposicões em eontrário.
ministração, nível 16 — Lauro de OliPresidente.
veira e Silva — para exercer o Cargo da de Emergência, a que se refere o — Paulo anseie!.
41em Comissão de Direto' do Departamento de Benefícios, Símbolo "1,-C",
em virtude da exoneração do servidor
-,- George Luiz de Carvalho. • —
Anisio de Castro Rangel, Presidente
da Junta Interventora do C. A.
Substituto.
CONSELHO FISCAL
•
COMISSÃO DO PLANO DO CARVÃO NACIÓNAL
PORTARIA DO PRESIDENTE
DA JUNTA INTERVENTORA
PORTARIA DE 10 DE FEVEREIRO DE 1965
Em 2-2-65
leiro de Desenvolvimento Regeonal
Ne 2 a- Nomear o Técnico de ConO Presidente da Comissão do Pla- ser
realizado em Araxá, Minas Getabilidade, nível' "13-A" Walter Du- no do ,Carvão Nacional resolve: N.
rais, no período de 14 a 20 de fevetra Gerbassi, para exercer o cargo de
N9 DPAD-11' — Designar o Enge- reiro de 1965.
Consultor Técnico, 4-C, deste ConseRio de Janeiro, 10 de fevereiro de
lho Fiscal, em substituição ao servi- nheiro Michel Hartveld para repredor — Sidney do Egypto Rosa: — sentar a Comissão do Plano do Car. 1965. — Eng. Lauro Cunha Campos,
veie Nacional no I .Congresso /araste Presidente.
Sérgio Lorival Kautzmann.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIAi
E DO COMÉRCIO

MINIS'TÉRIO DAS MINAS
E ENERGIA

EDITAIS E AVISOS
ma condição, .acompanhados de uni
requerimento de inscrição para a presente concorrência,
II — Da Apresentação de Documer.•
tos e Propostas
2e Condição — No dia 5 de abril de
1965, es 15 horas, es firmas pretendentes à adjudicação do objeto do
presente Edital de concorrência, deverão apresentar à C. C, S. O. do
D. O. S., à Avenida Presidente
Vargas nç 62 — 89 andar — dois envelopes fechados,. com os seguintes
eobrescritos:
N9 19 — "Envelope n 9 1 — Ao Departalnento Nacional de Obras de Saneamento — Documentos da firma
para inscrição na concorrência pública', relativa ao Edital número 18 de
1965.
N9 2 5 — "Envelope n5 2 — Ao Departamento Nacional de Obras de
Saneamento — Próposta da fi rma
para execução •dos serviços de que.
trata a concorrência pública, .reativa
ao Edital ne 18-65,
3e Condição •— São Os seguintes os
documentos a 'serem apresentados, no
envelope fechado ne 1:
a) Recibo da Caixa Econômica ou
do Tesouro Nacional, compeovanelo. e

depósito da caução e Cr$ 1.000.003
(hum milhão e cruzeiros) em moeda
corrente ou tifulo da divida pública
federal, na qual esteja dece-lado que
a caução "se destina à apresentação
de proposta para execução dos serviços", objetiva do na concorrência' pública do Edital n9 18-65, sendo beneficiário o Departamento Nacional de
Obras de Saneamento;
b) Certidões de quitação com todos os impostos devidos, federais, estaduais ou municipais, inclusive certidão negativa de quitação com o ime
pasto sare a renda, a qual deverá
ser datada do ano em curso;
c) Certificado a que se refere o Artigo 19 do Decreto ne 50.423, de 8 de
abril e 1961;
d) Certidão relativa ao cumprimento da Consolidação dag Leis do Trabalho (Lei dos 2/3) ;
e) Certidão de registro da firma e
do (s) responsável (reis) . técnico (s)
no Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura (CREA);
f) Documentos comprobatórios da
capacidade técnica e financeira da
firma; sendo necessário para participação aa concorrência, que o concorrente exiba certidão pasaada .por órgão federal. estadual ou municipal de
capital do Estado, inclusive de sociedade de economia mista prórando ter

executado obra s semelhantes ou
obras em concreto armado com uni
volume mínimo de 100 m3 (cem metros cúbicos).
g) Contrato social atualizado e registrado no Departamento Nacional
de Indústria e Comércio, devendo o
capital da firma, nesta data, ser igual
ou •superior a Cr$ 20.000.000 (vinte
miihões de cruzeiros);
h.) Certidão a que se refere ,o Deereto-lei n9 2.765, de 9 . de novembro
de 1940 aquitação de empregadores
para com as instituições ele seguro
social;
. 1) Apólices de seguro de ;acidente
do Trabalho;
j) Quitação com o Impeato Sindical da firma e do seu respqn.sável técnico;
•
1) Certificado de reservista e título eleitoral do responsável pela firma ou atestado de permanenao no
pais, quando se tratar de estrangel.
ro .
III — Da Exame dos . Documentos c
Julgamento das Propostas
ae .00ndiçeto — 'A C. C. S. O. .
caberá os envelopes dos interessados
e abrirá o envelope Q 1, facultando
aas presentes o exame da clocumentaaão apresentada, O envelope ne 2.
devidamente fechado, será rubdcado
pelos presentes e membros' da CCSO.'
5 e Ca/adiado — No dia 6 de abril
de 1965; às 15 horas, reunir-se-á noYamente 'a C.0.8.0.. com a Dresen.

•
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3. Conterá a proposta:
ça, dos representantes legalmente ha- partimento, onde serão .prestados
C ai, rr ao II
a) nome da proponente, enderaço
bilitados das firmas que concorrem, quaisquer eselwecimentos. . •
P roVa de Capac idade
193 Condição -7. A restituição
para declarar às que estão com a doda sede, suas característicos e iden.
cumentação em ordem e imediata- caução depositada peia, firmas ins tificação (individual ou social); A participação na concarrência
mente autorizar a inscrição das mes- celtas Será autorizada a partir do da
b) declaração expressa da r.::Ct:ação pende de prova de capacidade técnica
no
mas no -livro próprio-e resti tuis o en- seguinte à data, da publicação,
das condições dêste- edir.1;
1 '1. Para prova e capacidade tecidos
d
velope W 2 das que não estiverem Diário Oficial, do contrato de adjuc) acréscimo ou : reclue,ao per.» será exigido: que a emprêsa 'atenda
em cendicú:s e, portanto, não pas- dicação e execução dos serviços.
centagem única sõbre os preeoa cons. sanultameamente as condições referi- 20e. Condição —, A restittiiçãO da tantee da Tabela de preços do D. N das a seguir:
esam ser inscritas.
69 Condição — Entre s duas datai caução dr.s firmas nao inscritas será B. R., aprovada pelo Can:selo° E:m e
a) que a firma tenha • executada
acima indicadas, recebei' a C.C.S.O. providenciada pelo .D-0S a partir
t* ;
para entidade ou órg,ão dd 5erviça
qua,lquer re-anaação ou- observação dia seguinte . à data da , conca:rên.
O') a julao do presidente da ao:leia. Publico Federal ou Estadual, ativiçoa
•
Cear e a documentação apresentada, ca.
rêncla, poderá sa'r- exigido ó reconhe . de terraplenagem mecânica. de obrai
21s -Condição
Se dentro de 5 cimento da firma
pJ,ra julgamenta final.
•
•.
- da eignatário
rodaviarias, ferroviarias ou aera
(cinCo)
dias,
cantade,s
da
data
do
re7 9— Conelderaeloa - cs ins..l:n
responsável pela proata
por rabeira& tilariasporde volume igual ou super.or a
cebinierito natificaeão, não
-comentes, passará então a - C.C.S.O.
do
Estado
da
Guanabara,
120.çaem3 (cento e oitenta mil me.
abertura dos envelopes n9. 2 doa mes-; parecer' o prepedente saneador "à ProS
4.
4
prar.-%::.a será apresentada ern troa cúbicos) em prazo igual oa
atua o proponente se submete às con- curadorla; Geeal para a.S.?:11C.T.- o ajus- papel tipo
oficio ou carta, dactilo- rior a 360 (trezentose sessenta) dum
:n g 'favor 'do.
tidas serens apneeentadas em quatro te, perder á o irdesa
grafada,
'em lin guagem clara, acra cáncecutivos e um volume :gila: ou
Departanryato,Naciona!
vias, sem emendas, rasuras, entrel1. DNOS.
emendas, ' rasuras ou entrelinhas'.
superior a 5e0.ee0m3 Squinhentos
.
libas ou tesseavs,s e deverão declarar Obras de Saneamento a caução refeDevená, der apresentada a seguia. metros e:dai-das) ao longo da existen.
q ue O propanente se submete as cai- rida no 39- Ca:edição, - . A juiza do 'Di. te 5..
documentáção:eia da firma.
dkées do Edital e Eapocificações, retar-Geral desj.-e Departamento serão
5) - que a firma paseaua equipai-nen54
ccr.::tando ainda: "praça " global, par. convidados, a assinar o contrato, au-- - a) carteira, da, identidade do .rea.
ponsahla
pela firma e _signatário da mecânico dispoinvel de sim proprieexterna e em aigarlemes, o prazo em ceesvaniente os demais proponentes;
proposta;
dada,
capaz de produzir o voai e
m dl
aneees para terminação - dos serviças; na ardera em. que' tiverem sido elas13) carteira profisalor_al, devidamen- s rviço
e -no preza estipulado.
data e addratura do propienente. . sifiaadoa ficando os' meemps sujeitos
te
registrada
0
às
penalidades
previstos
para
o
pri17.:f
CREA,
do
engenhai.
l*1 A prova a que se refere a alas
89 -Condição — As propostas serão
co responsável pela firma na execaçãO nea d, dêste artigo, será .feita
do incaela anexo.. às Especiflea.ções. meiro.
22s
.
Condição
—
Será
julgada
dá
obra,
bem
cama
certidão
do
regia.
diante apicsentacão de certidaa ov
5 s Con;clição — Cada' concorrente
preaento rubrcara as • propeStas dos .clõnea . para outro qualquer serviço tio • da firma e prova de quitação de de atestada de entidade ou órgão d(
COM
o
-Govérno
Federal:
a
firma
que
ambos
coas
.0
CREA;
Serviço . público federal ou esi;adual
demais, l vrando a .C.C.S.O. a , se-a
é) provas de quitação "coei as Fa- relativamente a serviços direto e reguir, uma ata ,vem que serão meneio- ao negar a cumprir sua proposta.
23
9
Ccizdiçrld
—
-A
despesa
deuxseadas
Federal,
Estadual
e
Municipal
gularmente
contratados. cora. o órgaa
.nados os nomes dos proponentes, cem
(certidões);
ou entidade referida.
es respectivas prazos, prazos e .outras rente desta Concorrência correrá
d) .peovas de cumprimento das 'lee
1 29 A prova de equinamento me.
ceorrencias que interasserem ao aal- canta' da verba da União para o exereamenta da Yeitação. a qual será pa- cfc- o de 19.41e também por conta da. gialações cIvil, comer-dial . e trabalhis- cãnico será feita ineciloTate reiaça4
l.:aceda no 1:Pano Oteal, antes de verba .da União para a exerci-aio de ta vigentes (contrato social. lei elas circunstanciada, contendo indicação
qualelaer deciaão superior à conoor- 1965 e nos . domais pelas verbas- pró- dois . têrços. certidões negativas de de marca, espécie, poténcia, capaciprias destinadas a Sste Departamen. prctastos, impaste. sindical relat:va. dade, tipo, caracterisaicas, estado do
trêncra.
• f to. a- Oetávio Dias 'Moreira (prelas - Condição-Nenhuma Prepasta sidente-da ComissãO 'de Cencorranclas vente aos enipregadores, empregadas conservação, relativamente a cada
e responsáveis técnicas, atestado a unidade, e, indicação de local em cisa
será levada em consideração desde que de Serviços e-Obras). . •
que se 'refere o Decreto numero ...e se encontra para efeito de inspeça.1
exceda a amportanz'a, da • .......
Itetifie4tio
50.423, de 8 de maio de 1951 etc.); - polo D.N.E.R. O conjunto apresenta.
Cid; 270.017.610 (duzentas • e setenta
e) certificado de capacidade tecni. do, juizo do D.N.E.R., deverá produmilha es, . qu-area ta e ae,,
eaté mil e - .seisEDITAL N9 65
zir dentro do prazo 'estabelecido o vo•
ca;
• centos cruzairos) ou' "astabeleca para
'
•
lume total do serviço e não poderá se
Edital publicado no D:áiio Oficial
realizo_ção eles - serviços um- prazo suf)
relação,
em
duas
vias,
do
equipa.'
periora 26. meses, contados a 'partir de 22 de fevereiro de 1955, páginas mento Mecânico de propriedade da inferior ao relacionado a seguir:
7.62 e 763 — Seção I — Parte II.
da data da publicação do contrato no •
1 Trator de -eatelra, coai potOnclo
proponente que sertr,. aplicado na axe..
Onde se lê: ... Edital na 65 ... atiça°
Diário Oficial da União.
.
•
na barra de tração igual ou &Menai
dos serviços;
Lera-se: ... Edital si 9 6-65 ...
Ile Condiçao Não serão aceitas
a 150HP, equipado com lâmina.
,
(as propostas que contenham redução
g) requerimento solicitando autori2 Tratores de esteira, compot:ênea
Isôbre a. mais vantajosa, ou .divIrjam DEPARTAMENTO NAC;ONAL
zação para depersites de caução;
, na barra de tração igual ou superiot
dos termos dêste Edital, - por manca
h) programa de trabalho, discrimi- a 150 IIP, equipados com "scraper".
que seja esta diverencia, ou: ainda,. DE ESTRADAS DE RODAGEM
1 Carregador frontal com capacidanando a produção média mensal, cem.
que se oponham a qualquer dos pra-.
tendo o cronograma de aplicação no de -mínima de caçamba de 2ejd3.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA
cardas do Reanlamento Geral de Cors
5 Compressores de ar com capacicanteiro de Serviço, daa diversaa
PUBLICA N9
tabiddade Pública.
dadas de equipamento," relacionadas dade mínima de 210 pés cúbcos.
12s Condição O prezei no qual o
L. RJ
ROsitc
Sia:
332..6
8 Transportadores (caminhões baa-' .
pelo concorrente. Esses elementos deProPanen te se propae' a ternlinar • as
culantes ou vagões auto-propulsor
obras não será - considerado para casTrecho: Jacueeanga, 2- Angra". dos il.2.:•;¡.0 ser apresentado em três vias;
de
descarga• inferior) .
slficação *e não poderá exceder o Reis — da estaca O à estaca 665 da
ii 'prova de que os resporssaveis
3 .Escavadores de capacidade dal
fixado neste Edital.
locação do projeto do DNER.
; (técnicos e legais) pela firma votarem carga mínima de carga na caçamba
139 Condição — .No caso de -ab.sca
.
O tiretor Gerar do Departamen- nas „últimas e:eições (artigo 38, para-- de.3/4 jd3.
luta igualdade, entre duas propostas to NacLoaal de Estradas de Rodagem, grafa 1°, alínea c, da lei n 9 2.550 de
1
Motoniveladora
de potência mina
irecebidas, e comissão procederá por neste edital denominado D N.E.R., 25 de julho de 19e5);
ma no freio de 115 HP. 'Cicio de carta, a nova / concorrência torna público para conhecimento dos
j) cronograma da percentual do,
1 Rôlo compactador tipo "pé de car-)
antre. os respectivos autores, a fim de
que fará realizar às
distribuição financeira dos serviços neiro ' com dois ta nsbores.
'verificar qual a maior redução que interessado,
14,39
horas
do
dia
31
(trinta
e
um)
1 Rólo compactados de pneuse
poderá obter. sare -o valor das pra- do mês de março de 1965, na sede do para efeito de reajustamento; referido
1 Trator de pneu com potaric a mia
ao.stas empatadas. Caso haja navo D. N. E. R. na avenida presidente crorograma deverá
s prever, -pós
o
ronagésana dia (inclusive) a bartir do -teima
, empate, preceder-sei:á nos *anos dos
. de CO IIP no motor
Vargas
n9
522,
21°
andar,
no
no
Estado
1 Ca ro
-inicio dos serviços, igualdade das
r pi pade 8000 itros
artigos '742 e 756 do-Regulamento Gel de capada Guanabara, sob a prealaência do razões: 'realizações actunuladas, valor cidade, equiparados
ral de Contabilidade Pública.
ca m barra de disengenheiro
Salvan
Borborema
da
. 611- total previsto neste Edital e prazo tribui ção de água.
149 Condição A presente concon.
rência poderá -ser anulada, por ordem va, concorrencia pública para execução decorrido desde o inicio dos serviços,
1 Betoneira de 330 litros de capados
trabalhos
rodoviários
adiante
des- piaeo total de execuçao.
do Sr. Diretor-Geral (Asia Departa1
.
mento, sem que. par êste motivo, te. critas, mediante as candiçaes seguin§ 19 A documentação patierá ser
1 Conjunto de
'fôrmas paia faterie
,a_
tilam os concorrentes direito a qual.-. tes:
apresentada em fotocópia deviciamen. ' ção de tubos de concreto armado vi.
cariz-aso
quer indenização.
te autenticada.
brado de 0,80 a 1,20 (variação de
Proposta n 3 Documentação
- IV — Do Cottusto
e,r.pni) coza capacidade de produção
§ 29 Cada documento dever,''‘. es:.ar de
10 (dez unidaeleS -de Cada diâme15 Condição
1. Poderá apresentar proposta tôda selado na forma da lei:
As condições as'tro por dia).
kalielec4as no presente 'Edital fazem e 'qualquer firma individual ou social
39 A juizo da Comissão, poderá
parte do - contrato.
que satisfaça es condições estabe:eci- ser p3ralitida
.
C.FIT&LÓ
regularização de Ia-:
,.
169 Condição .LaTôdas as despesas das neste edital.
lhas referentes à documentação até
.
é e UOCO
InecesSárias - "ou inerentes -à lavra-terra
Parágrafo único. Não serão tasaa- hora-da inicio da abertura das proa
do contrato cérrerão por conta da das em consideração propostas onere poaias.
• 8. A participa
na concoreer.ca
'firma vencedora da concorrência. .
sentadas par consórc"os ou grupos de
a 49 O recoarimento da que trata depende de depósito ela cauçã.a
179 Cend!ção — Não.' assiste à firma firmas.
a
alínea
g,
deverá
acompanhar,
em
Tesouraria
do
D.N.E
R no valor de
tÇélice,dora da concorrência 6- direito
2. A proposta e a . docainantaçãe separado, o ,envelope contendo a cio- CrS 5 C00.000 (cinca milhões de cru- de 'pleitear qualquer indenização ao exigidas serão entregues ao Presiden- cumentação:
adiras) em moeda corrente do pais,
GovSrno, pelo -fato de não ser homo- te da concorrência acima referido , no
e 59 A prova de asatação cem lar-- em cadernetas da Caixa Econômica,
kora° o contrato.
laical fixado para a concorrãncia. em posto sindical 'das empregadores será em apólice ela divida
s
em
'• 139 Cardição
Fazem Parte intea.
zeparados fechados -e las- 'a cid Sindicai° N ac.:cara de Indústria 'obrigações dci Tesouro, era letras do
grante dêste Edital as Normas Ge- envelopes
contenda em sua parte exter- de
C
cnatirução de Estradas,.
Pontas, „Tes,ouro. ou . em jetras de cambio de
reis . para Empreitadas' D.N.0.5.! cradase,
na e fronteira, além da razão social, portos, Aeroportos, Baavagans e Po. Importa;,..ão e de exportaçãa. do Banco
e are:Nadas, pala Reidlução n9 50 _a os
dizeres "Departamento Nacional viinentação, Caso a firma não- apre- do Brasil S.: A. representados 'pelas
27 - 61 — do Conselho. Deliberativo,
'Sente, deveráe provar que sua ativida= reapactivos vaOcres nraninesa . "
.1..ena cansa as E.specificaeões para a de Estradas de Rodagera Coneora
ln ra:énte concoanc!a
rr
que 'serão for- rância PúbSaa. .- Edital n9 10-65 a d: de preponderante, é de outra nature- • e 1 9 O re.colhlinento da caução sorri
necidas aos
. interessados das . 15 às 17 primeiro como subtitte0 "Propoposta" za, , apresentando portanto, o do- efetuado peio concorrente após defeahoras• pela Comissão de Conéorrên- e 2 segundo com o subtítulo ' , Do 1 cume* de quitação do sindicato res- rimento, ,pelo Presidente da ooncoroectivo.
rância; do requerimento de :que trata
. cias
.Serviços . e Obras déste De- eumentação".

Quarta-feira 10
a alínea g, do itein 5, do Capitulo I,
deste edita/.
e 29 A comprovação do recolhimento da caução deverá ser entregue à
Comissão até a hora mareada para
abertura ds propostas.
I 3° Pica sujeita às sanções legais,
Independentemente de 'declaração ele
Inidoneidade, a firma que, tendo requerido, não tenha satisfeito o depósito da caução no prazo que lhe fol
concedido.
I 49 Ceenhecidos resultados da
eoncarrência e a ordem de classificação dos licitantes, de acôrdo com o
critério julgador deste edital, as
cauções, serão devolvidas, exceção
feita a.es três primeiros colocados, os
quais só poderão obter devolução de
suas respectivas cauções, depois de
homologada a concorrencia pelo Coatelho Executivo do D.N.E.R.
e 59 A caução correspondente le
eirma declarada vencedora ficara em
• poder do D.N.E.R., para garantia da
assinatura e fins do contrato..
9. O vencedor da cocorrência, para
efeito de ais-ileatura da contraio de
empreitada, reforçada caução inicial
com outra de valor tal que complete
1% (um por cento) do valor aos ser' viços contratados, em moeda corrente
do pais, em cadernetas da Caixa Eco
nómica em apólices da divida pública,
em obrigações do Tesouro, em ietraa
do Tesouro, em letras de câmb io de
Importação e de exportação do Banco
do Brasil S. A.; representadas pelos
respectivos valores nominais. Não se
admitirá, na hipótese em que o atributo financeite deferido ao contrato
Venha a ser -inferior ao custo previsto
no edital, redução More o valor da
tição
I 1° A caução Inicial será refor-:
çada, durante o cumprimento da contrato, mediante recolhimento, no ato
do pagamento da conta correspondente a cada avaliação ou saldo devedor da medição, de Importância necessária a completar com os reforços
anteriormente procedidos, 5% (cinco
e por cento) do valor dos ,serv:ços até
d então executadas.
2 9 A caução inicial e os respectivos
, refôrçoa serão. levantados depois de
os serviços' e recebida ' a
• conclu''';;;
obra 1, • e D.N.E.R. Em isso de re.secntraLo e interrupção dos
serv:çcs não serão devolvidos a caução
inicial e os seus reforços a menos
que a rescisão e a paralisação dos serviços decorra de acórd. • com o
D.N.E.R. ou de falência da firma.
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tação para o objeto da presente concorrência, não cabendo à contratante
qualquer recurso fundamentado na"
variação doe citados elementos.
12. Os serviços serão executados de
acôrdo com as normas técnicas e especificações vigente no DNER, as condições deste edital e a proposta apresentada.
13. A proponente apresentará programa detalhado da produção mensal média dos trabalhos, de modo a
assegurar o andamento proporcional
ao prazo previsto para a conclusão.
14. . A proponente se obrigará a
aplicar na obra o equipamento relacionado no e 2 9 do art. 7 9, Capítulo II, a medida que fôr sendo julgado necessário ' pelo DNER e mais
o que necessário seja para perfeita
execução da obra.
CAPÍTULO v
Prazos
15. A concorrente vencedora deverá assinar o contrato com o DNER
no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contados da data do recebimento do
oficio de convocação, sob pena de
sser Considerada a proposta deserta,
com perda da caução efetuada para
participação na concorrência,. independentemente de outras penalidades
prevista nas leis e 'regulamentos em
•
vigor.
16. O prazo para início dos trabalhos fica fixado em 20 (vinte) dias
contados da data da expedição da
l e ordem de serviço, a . qual deverá
ser expedida dentro dos. 20 (vinte)
dias seguintes à assinatura do contrato.
17. O prazo para cenclusão total
dos trabalhos fica fixado em 360 (trezentos e seesenta) dias consecutivos,
contados da data correspondente "RO
último dia do prazo para êsse . fim
estabelecido no art. 15.
18. A prorrogação dos prazos Peará a exclusivo critério do DiretorGeral do DNER, e, somente será pazsive' nos seguintes casos:
a) feirça maor ou caso fortuito;
b) falta de elementos técnicos para
execução dos trabalhos quando o lor-.
necimento deles couber ao DNER;
•e) atraso na desaproptiaçáo das
propriedades atingidas pelos trabalhos;
d) ordem escrita do DNER para
paralisar ou restringir a execução dos
trabalhos no interesse da administração;
e) excesso em relação às quanti•
dades de serviço previstas no item 10,
CAPÍTULO IV
Capítulo IV. do presente edital:
Descriçao dos Serviços — Forma
1) insuficiência de decursos Orçade Execução e Andamento
mentários ou financeiro.; à execução
10. Os serviços a executar situam- parcial ou total da obra.
se na rodovia BR-6-RJ, trecho JaCAPITULO; VI
ctiecanga-Angra dos Reis da estaca O
Pagamentos
•
à estaca 665 da locação do projeto
•
do DNER.
19.. Os pagamento corresponderão:
11. Os serviços a executar come
a) medições provisórias (cumulatipreendem:
vas) ou medição final dos serviços,
a) Terraplenagern mecânica neces- procedidas de acôrdo com as in.strusária à implantação do corpo estra- ções para as serviços de medições de
dai, obras de arte correntes, drena- obras rodoviárias a cargo do DNER;
gem e obras de arte complementa'b) a avaliações periódicas dos serviços executados não send opermitido
res, importando na nic.vimentação
300..000m3 (trezentos mil metros cubl- mais de duas avaliações antes de ser
cos) a urna distância media provável procedida uma medição;
de transporte de 400 rueldoe &quatroc) entre duas medições ou avaliacentos metros para J material de le
categoria e de 100 met-os para o ma- ções, não poderão decorrer menos
terial de 3° categoria,—, com classi- 30 (trinta) dias;
d) uma avaliação ou medição não
ficação média provável de:
poderá ser inferior a Cr$ 70.000.e00
Eseevação eia le categoria; 29%
(setetaiet milhõ(a de cruzeiros).
Escavação em 2e categoria:
Escavação em • 3e categoria: 80%
caeírueo vir
•
Terrapienagem mecânica para
Valor e Dotaçãc,
descarga de barreiras, importando ha
movimentação de 60.000m3 (sessenta
20. O valor aproximado atribuído
mil metros cúbicos) a uma distância aos serviços objeto do presente ediMédia provável de transporte de 200 tal é de Cr$ 950.0e0.000 (novecentas
(duzentos metros) e • com, a classi- e cinquenta milhões de cruzeiros)
ficação provável .de 100% de D ca- correndo a despesa, inclusive eventegoria.
encargos de reajustamento,. às
O volume, a distância de trans- tuais
expensas da dotação da verba 4.1.1.3.01
porte e a classif.cação acima consig- do orçamento- do DNER. para 1965,
nadas figuram apenas como oriene até o valor de Cr$ 900.000.000 (nove•

centos milhões de cruzeiros e de outras dotações que venham a ser destinadas ao objeto em causa.
Parágrafo único. Demonstrada -tempestivamente a insuficiência do valor aproximado atribuído aos serviços objeto do presente edital, pára
conclusão . ' do subtrecho estabelecido
no item 10, Capitulo IV, ficará assegurado ao concorrente .vencedor se lhe
convier e a critério do DNER, mediante Vitamanto ao contrato de empreitaua original, o prosseguimento
dos serviços, até a conclusão do subtrecho referido, condicionado à disponibilidade de recursos financeiros
próprios. Na aditamento serão mentidas as condições, do contrato de empreitada original..
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d) falir ou falecer (esta última
aplicável à firma individual);
e) transferir o contrato a terceiros,
no todo ou em parte, sem prévia autorização do Diretor-Geral .do DNER.
a. Estabelecerá, também, o contrato a modalidade de rescisão por
mútuo acôrdo, atendida a conveniência dos serviços e disponibilidade de
recursos financeiros.
e 19 A rescisão por mútuo acendo
dará ao contratante direito a receber
do D.N.E.R.:
a) o valor dos serviços executados,
calculados em medição rescisória.
b) o valor das instalações efetuadas para cumprimento do contrato,
descontadas as parcelas correspondentes à utilização dessas instalações
proporcionalmente aos serviços exeCAPITULO VIII
cotados.
'Reajustamento
e 2: Não havendo disponibilidades
financeiras própria. para atender aos
20. Os preços propostos •são devist- encargos do prosseguimento dos serveis . eni conformidade com o que dis- viços, o contrato considerar-se-á respõe a Lei . n9 4.370 de 28 de julho ci ndido, ficando destarte adstrito ao
de 1964.
serviço inicial.
21.. Os índices a: serem adotac:os se-,
CAPÍTULO XII
rão os de Preçoe da Evo/tição dos Negócios, calculados e divulgados pelo
Processo
e J Searneato da.
Instituto- Brasileiro de Economia da
Concorrência
Fundação Getúlio Vargas.
.Parágrafo único. A exceção do ín27. À Comissão de Concorrências
dice de' preço inicial poderão ser uti- de Serviços e Obras competirá:
a) verificar se as propostas atenlizados, em caráter definitivo, para os
cálculos de revisão os índices divul- dem as condições estabelecidas neste
gados cai caráter provisório desde edital.
•
que, ainda, não divulgados na época
examinar a documentação que
em caráter definitivo os referidos ha. asb)
acompanha, nos termos deste edidices.
tal;
IX — Contrato, Multas e Rescisão
c) rejeitar as propostas que não
23. A adjudicação dos serviços será satisfizerem as exigências destç ediefetuada mediante contrato de em- tal, no todo ou em parte, e as que se
preitada assinado no D.N.E.R • ob- fizerem acompanhar de documentação
servando as condições estipuladas deficiente ou incompleta;
rubricar as propostas aceitas e
neste edital e as que constam da respectiva mimete, ià disposição dos in- oferecê-las à rubrica dos representanteressados na ,Procuradoria Judicial tes dos concorrentes presentes ao ato;
e) lavrar ata circunstanciada da
do D:N.E.R. Parágrafo único. A contratante concorrência, lê-la, assiná-la e 'colher
caberá o pagamento do sélo propor- as assinaturas dos representantes dos
cional devido ao contrato, • acôrclo concorrentes presentes ao ato;
f) organizar o mapa geral da conCom o disposto no artigo 79 do Lei ne
corrência e emitir parecer, Indicando
4.388, de 28 de agósto de . 1964.
a proposta mais vantajosa.
•
CAPÍTULO X
28. Para julgamento da concorrência, atendidas as condições deste
Multas •
•
considerar-se-á o menor acrés- 24. o contrato estabelecerá mui- edital,
cimo ou a maior itAMerko sõbre os
tas, aplicáveis a critério do Diretor- preços de Tabela de Preços do D. N.
Geral do D.N.E.R., • nos seguintes E. R., aprcdeida pelo Conselho Execasos:
cutivo do D. N . E. R. em 18-6-1964.
I .— por dia que exceder ao prazo
29. No caso de 'empate procederPara conclusão dos serviços
se-á nova, concorrência entre os conCrS 250.000 (duzentos e cinquenta mil correntes empatados, a fim de verificruzeiros);
car qual o que Ia iaelhor proposta,
II — quando os serviços não tive- a partir da nova base de preços estarem o andamento previsto sendo fei- belecida quando da primeira concorta trimestralmente a verificação com rência.
exceção do 1 9 trimestre; quando não
Parágrafo único. No caso de novo
forem executados perfeitamente .de empate decidirá o 'sorteio a proposta
acôrdo com o projeto, as-normas téc- vencedora.
nicas e especifIcações vigentes no
dee/roeu scitt
D.N.E.R.; quaúdo. os trabalhos de
fiscalif.ação dos serviços forem difiDisposições Gerais
cultados; quando a 'administração for
30. Ao Conselho Executivo do D.
inexatamente informada pelo contratante; quando o contrato for transfe- N. E. R. se reserva o direito anular
rido a terceiros, no todo ou em parte, a concorrência, por conveniência adsem prévia autorização do Diretor- ministrativa, sem que aos concorrentes caiba indenização de qualquer esGeral do D.N.E.R. variáveis de
Cr$ 250.000 (duzentos e cinquenta mil pécie.
Parágrafo único. Em caso de anucruzeiros) a CrS 10.000.000 (dez milhões de cruzeiros) conforme a gra- lação, os concorrentes terão direito
levantar
a caução e receber a dovidade da falta.
cumentação que acompanhar a resCAPÍTULO xt
pectiva proposta, mediante requerimento.
Rescisão
31. Os interessados ficam cientes
." 25. • O contrato estabelecerá a res- de que o D.N.E.R. se reserva o dipectiva rescisão, independentemente reito de apresentar variantes do
de interpelação judicial, sem que o atual projeto que possam acarretar
contratante tenha direito a indeniza- redução ou acréscimo no volume dos
ção de qualquer espécie,, quando o serviços, sem que caiba aos concorcontratante:
rentes direito a qu a lquer reclamação
a) não cumprir quaisquer das obri- ou indenização.
gações estipuladas;
32. A Tabela de Preços do D. N.
b) não recolher multa imposta, E. R., para os serviços objeto
do
dentro do prazo -determinado;
presente edital, aprovada Pelo Consec) incorrer em multas por mais de. lho Executivo atualmente em vleor,•
duas das condições fixadas para apli- poderá ser examinada ou adquirida'
de cão ;
pelos inleressados na Divisdo de Coa-
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lir de modo autônomo a cátedra em listas da disciplina em concurso,. es- II --a De conformidade com o artervação, ou adquirlaa. no .Serviço dei
.,
tranhos à unidade universitária, e os tigo 103 do Regimento, no -ato de efeDectunentação do D.,N.E:R
b) .prova de que é brasileiro nato 2 '(dois) outros elementos pela Con- tuar a inscrição; deverão os candidas
33. 'O empeeiteiro • será responsável
gregação
entre Os seus membros, a tos apresentar os seguintes documenpe: qualquer reparação ou conserva; eu '11 e Luaseizadõ;
C) Proea de zanidade física e men.: qual à vista do merecimento excep- tos, além de preencher uma daa cona
çaa- da obra durante (cais) 6 meeas
des aras - e do c/arriou/um vittie dieões enumeradas na item .anterior:
ares o, seu recebimento
l• • tal,epee laudo de serviço federal de cional
do candidato, julgue o mesmo em a) • Reciperimento de inecriçad com
34. Os interessados que tiverem saúde;
condições culturais de concorrer à firma reconhecida, dirigido ao Diretor
(1) Prova de idoneidade 'moral;
devi ias de caráter leal ou técnico na
.
Prova de que e‘stá em dia com: Cátedra.
da Faculdade;
interpretaçOin dos têrmoi dêste edital, ase)
obrigeeÕes- Militares: b) Diploma de Farmacêutico, Fás,
eerão atendid'es durante o exnediente
regue:In:entes
03
•
VII
—
de
inscri,f)
Prova
de
identidede;
ção, cern as firma3 leconn-,eitia3 'se- macei:tico-Químico ou de Par:Pneureportiaao • na Procuracleria . JudlMemer:al , dascritivo dos
clel de Dil'17.a?.. ou na Divieãa de Con- e g)
rão 0Preferitad ,:s à SeCre*.aria d5 Fa- tico-Bioquunico, dericiemente registrabelhae;
culdecle, eavendo os candidates nesea trado no Ministerio da Educaçao• e
tvarão para os esclarecimentos •neh) 10a (cem) exemplaees da tese, ocasião,
es"inerem o têrmo e Inscri- C.ucura;
ce eaieins. • .
ou inimeerae.›.fada;
c) Prova de que é brasileiro nato
ção.
25, Para - as firmas regularmente impe:tesa
i) Recibo de pegar:sento da taxa de
ou naturalizado;
ree:Otredes nó D.N.E.R.. a aprezen- inserie:',o; e
Secretaria da Faculdade de ()done
d) Atestado de idoneidacie mora)
- teerto dos &aumentos constantes do • j) Vida curricular. ..com especifiaa- tologia dc la slolas. da •, Universidade julgado
pela Congregaçao antes da
'artigo 5. c e eitulo I, alíneas 'b —
do Rio Grande da Sul, aos trinta d:aa realização cias provas:
das diferentes notas obtidas.
— • 1, fica substituída pelo. cartão de ção
III — A tese. -bem "como os traba- do mês cie aezerabro (io : arfo de mll
e) Tratando-se „ de candidato do
reeintro.
nms impressos apresentados pelos naecentea e se-senta e quatro, -- sexo masculino, prova de que está ern
rio del Janeiro,- 25 de fevereiro de candidatca, serão isentes de eêlca o Fumei:reg Josd Pil.tscs
Secretario. dia com a3 obrigações militares;
/93.
rn9 Sciven Borborcnia da Mesmo • não acontecendo cos demais —
Prof. Gastdci Cco'ho Pureza
f) Prova de pagamento da taxa
Preslclente da .CCSO.
Duarte'
—
Diretor.
documentes. que devem ser autenti.
respectiva' (Cr$ 330,00);
reales e selados.
g) Relação -nominal cios titulas çem
vias)'.
IV — O concurso que será de * tiSLLEÇA0 PÚBLICA
— (Os trabalhos impressos apre• •Faculdade 'de Farmácia .
tules e provas, obedecerá as narinas
pelos candidatos, serão iamEDITAL Ne- 3 '65
da legislação cai 'vigor e' constará de:
e BiclumEca da .Indlo Alegre' sentados
tos de selo, o mesmo não ecentecendo
AVISO
a) Concurso de titules:
•
com• os demais clocuneentos,' que deEDITAL N9 3-64
vem ser autenticados e calados.
De ordem superior, tornamos públi- " I — Os títulos' serão caeslficados
, IV — De acordo com a artigo 115
co, para conhecimento dos interes- em 4 (quatro) grueos;
'Concurso
de
Titulas
e
Provas'
para
ee.dos, que' a Seleção • pública para
1) Diploma ou quaisquer outras o Provimento efetivo do cargo .de Pro- cio Regimento; as diferentes provas do
Concurso se regerao pelo programa
lav: pelos .e academie
exploração de serviço da transporte
Catedrático de Física Aplicada básico das disciplinas básicas, aprocoletivo entre O Rio de Janeiro e edaI apresentadas elos candidetos. I feesor
Farmãcia,
cia
.Faculdade
de
Farmávado pela Congregação no ano anrelativa ao edital n9 3/65, 2) Eetudcs e. trabalhas científicos
e Bioquimica ao Põrto Alegre da terior, o qual se encontra anexo.
p ublicada no 2iárid Oficial de 11 de publioades especialmente aqueles que cia
Universiaacie
do
Rio
Grande
da
Suj.
re3 -- O concurso obedecerá as norpesquisas eriginals ou
fevereiro cie 1965, cuja realização es- etasinalern
De meiem. do Excelentíssimo Senhor mas do Regimento da Faculdade
e
tava mareada para o dia 15 de março velem conceitos doutrinários pessoais Profesor
Diretor
da
FaCuldade
de
Far•
constará
: das seguintes provas:
valer.
de 1965,, às 14,20 horas, fica transe de real
mácia
e
Bioquímica
de
Pôrto
Alegre,
s
exercidas
a
a) Prova de títulos e trabalhos;
3) •AtIvidades asiátic
. ferida "Sine de". •
faço público que, pelo prazo certo de
Prova prática;
Pio de Janeiro, 5- de março de 1923; pelo candidato.
duientos
e
quarenta
(
240)
dias,
•
a
Realizaçecs
práticas,
de
naturea
c) Prova clida.tica.
Eng9 'Salvan, Borborema 'da Silva, za4)técnica eu profissional, particular_ partir do dia 19 de dezembro' de 1964,
Presidente da C.C.S.O.
e 'a, encerrar-se ás 17,00 horas do dia VI — As diferentes provas do conmente de interasse coletivo.
-de•agôsto de 1963, .estarão abertas, curso reger-se-ão pelo programa báII Cada um 'dos 4 (quatro) grudas disciplines básicas, aprovado
pos Indicadas receberão de cada exa- ija ,'Searetaria desta Faculdade, na sico
minador uma neta de O (zero) a 10 Rua' São Manoel,- esquina com Aveni- pela Congregação no ano letivo an• .• da ..Ipiranga, pprto Alegre, as inscri- terior, cujo teor vai adiante transem números inteiros.
DA EDUCAÇÃO (dez):
III — A nota final de cada exaMi- ções de candidatos ao Concurso de crito.
vg — os interessados poderão, no
nador será a Média ponderada das Ttulos e' Provas para o provimento
E CULTURA
notas por êle conferidas aos quatro efetivo do cargo de Professor Catedrá- decurso do prazo 'de inscrição, obter
grupos da títulos indicados -.no item tico ele Física Aplicada à Farmácia na Secretaria da Faculdade todos 03 r'e
I, sendo os seguintes pêaos respecti- da Mesma Faculdade; as quais pod,erão esclarecimentos de aue necessitarem,
UNIVERSIDADE DO RIO
ser realizadas diariamente, das 8,00 às inclusive o program i da cadeira.
vos;
GRANDE o() SUL
VIII E' vedacla a 'inscrição de
12,00 horas, exceto aos sábados que
(um)
para
dip*etna
e
dignidade
1)
candidate que seja ocupante efetivo
não há expediente.
universitárias e acadêmicas.
de Cate a neste Estabelecimento do
Faculdade .de Odontologia
2) (dois) para realizações práticas.
1 — De actlrdo com o artigo • 102,
4:e e.cerdu com o Decreto ....
(três) para estudos e trabalhos. o-aregrafo único do Regimento da Fa- Ensino,
9'16, de 11 de maio de 1962.
EDITAL
4) (quatro) para atividades d'elátie culdade poderão inscrever-se no Con- n 9IX
— Dentro de dez (10) dias úteis,
. •
curso:
• Concurso de TUtulos e Prozitze para o cas.
a Congregação verificará se os canaproveitamento efetivo do cargo de
O .eimples desempenho de funções a) Docentes-Livres da Cátedra em didatos preencheram as condições
.
.•.
•Professar Catedrático da Cátedra públicas, técnicos ou .não, -a apresen- Concurso;
exigidas, aprovando • ou não as insde Prótese (29 ) da Faculdade .de tação de trabalhos cuja autoria não .b) Docentes-Livres da .mesma Fa- crições,
.
Odontologia de Pautas, da UnUver- possa ser autenticada e a exibição de culdade ou de outras Faculdades ou
X — Os requerimentos de 'inscrição.
atestados granosos não constituem Escolas oficial Ou reconhecidas;
sic!ade do Rio Grande do Sul.
com firmas reconhecidas, serão aprec) Pessoas de notôrio saber, na es- sentados à. Secretaria da Faculdade,
De ordem do Exma. Sr. Professor documentes idôneos.
pecialidade,
a
•
juizo
da
Congregação.
devendo os candidatos nessa ocasião
b) Concurso de provas:
Gastrio Coe ha Pueeza Duarte — Diassinarem o termo de inscrição sobre
r e tor da Faculdade de Odentolog'a
Prova
escrita.
~111/.•nn•n•••n••
1)
estampilha federal de Cr$ 20,60 (vinte •
de Pelotas. da Universidade da .Rio
Prova prática ou experimental.
cruzeiros).
Grande do Sul, cumprindo delibera- 2)
•
Prova didática. • •
ção do Conselha Técnico Adminietrae 3)
XI aL Para as diversas provas de
Defesa
da
tese.
4)
tivo, faço saber aos interessados -que,
concurso de Física Aplicada à Farrelo prezo de 8 (oito) meses, a par- V — 03 interessados poderão, • no
mácia, será obedecido J programa bátir de 15 de janeiro do ano de 1965, decurso do prazo da inscrição, que
sico adotado pela Faculdade e que •
}estarão abertas as inscrições de can- será encerrada às dezessete horas do
consta dos seguintes pontos:
Regulamento
expedido
. diciatoe ao ecncurso para o provi:nen.; dia 15 de setembro de 1965. obter na
I — ÁREA — A — Matéria. Enerpelo
Decreto
n.
•
36.773,
Secretaria
da
Faculdade
de
°dentai°.
to efetivo do cargo de Professor Ca..
gia;
de 13-1-55,
tedratico, da Cátedra de Prótese (39) gia todos os eeclarecinientos de que
Grandezas Físicas e suas medesta Facu'dade.
necessitarem. inclusive o prostram. da
didas.
Cátedra,
aprovada
n
re
a
ào
S
V
pe
la
DIVULGAÇÃO
N.'
728
II ÁREA A — Estudo das ações
I — Poderão inscrever-se ao can.
-çào.
Moleculares nos sólidos e liquidou;
Cursas;
VI — Encerrada a inscrição. na Pri
B
Estudo das ações moleculares
Preço Cr$ 8
-meira'nsgut,cbeáàCoaa) os Professbres Adjuntos;
entre sólidos e líquidos.
gre.gacão julgar, o parecer do leen_
b) os Docentes Livres;
III
ÁREA
— A •— Sistema disA VENDA:
c) os Profeeasõres 'Catedráticos de selha Técnico Administrativo sôbre a
persos.
lEetabelecimentos de Ensino Superior, Idoneidade moral dos candidatos, bem
•IV ÁREA — A — Energia Térmica;
como a validade de outros. documenoficiais ou reconhecidas;
Seção de Vendas : Av'. Rodrigues
B — Energia Elétrica.
• d) peesoas de notório saber, à juizo tos, confirmando eu não as inscrições.
•
' Alves, • 1
.V ÁREA — A — Energia radiante
No caso da' alínea d, do Itein r . é
eda Cangregeção.
Visível, e invisível;
II -- os candidatos deverãe apre- condição de inscrição indispene ávei, a
Agénda I: Ministério da Fazenda
,
Estudo das radiações. Especsentar, no ato da inscrição além da aprovação preliminar, pela Congregatcacópia. Analise espectral; .
•prova de 'satisfazer um dos erquisi. ção, do parecer --forniu/2d° per uma
Atende-se a'pedidos pelo Serviço
C
O Olho e. instrumentos auxitos mencionados no item anterior, a comissão especial, formada por 5 (cin.
de Reembõlso Postal
liares;
co) membros, 3 (três) do quais -Maegunte documentação:
'D
Introdução ao estudo da radio- a) Diploma profissional ou cienti- ercadas pelo Conselho Técnico Admi•
atividade.
fico, devidernelite registrado no Mi- nistrativo, por aseónha dentre especai.'
,
Secretaria da Faculdade de . Farmánistério da Educação e Cultura, de
cia e Bloquimicre aos 19 dia da mes
linstituto onde' se ministre o ensino
dg dezembro do ano de 1964. —
PREÇO DikSitNúME110 Cr$ 10
da, dieelplin.a a cuja concurso se pra_
Djalma Lcimando Rio Branco, Chefe
late ou de cátedras afina no caso de
da Seção cio Pessoal. •
•
ge tempo de sua diplomação não eXiS.,

IMPÊSTO DE RENDA

•—

