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Presidência da República

CASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO

E REFORMA AGRÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1000/2018 - UASG 133088

Nº Processo: 54700001310201730.
PREGÃO SISPP Nº 4/2017. Contratante: SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. CNPJ
Contratado: 01096716000105. Contratado : FP
EMPREENDIMENTOS LTDA -.Objeto: Contratação dos serviços de
Secretária Executiva. Fundamento Legal: Art. 52 a 80 da Lei
8.666/93 e suas alterações. Vigência: 17/04/2018 a 16/04/2019. Valor
Total: R$104.900,12. Fonte: 176370002 - 2018NE800088. Data de
Assinatura: 17/04/2018.

(SICON - 18/04/2018) 133088-37201-2018NE800018
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM ALAGOAS

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2018

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
54360000299201799. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de equipe de apoio
administrativo e limpeza/conservação predial a serem executados nas
dependências da Superintendência Regional do INCRA de Alagoas.

WILSON CESAR DE LIRA SANTOS
Superintendente

(SIDEC - 18/04/2018) 373051-37201-2018NE800049

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO Nº 2/2018

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 54000012787201738. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
pneus, visando atender a necessidade de reposição do estoque do
Almoxarifado desta Superintendência Regional de Rondônia e
Unidades jurisdicionadas, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Termo de Referência Anexo I, do
Edital

ERASMO TENORIO DA SILVA
Superintendente Regional

(SIDEC - 18/04/2018) 373082-37201-2017NE800070
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 2/2018

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 54000022658201839. , publicada no D.O.U de
22/03/2018 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para
contratação empresa para execução dos serviços especializados em
Engenharia de Agrimensura, compreendendo os serviços de campo e
escritório no ramo de Topografia e Geodésia, para medição de
marcação dos perímetros, agrovilas, parcelas, áreas de preservação
permanentes e áreas de reserva legal em imóveis jurisdicionados ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrário INCRA, nos
Estados de Sergipe e Bahia. Novo Edital: 19/04/2018 das 08h00 às
12h00 e de14h00 às 17h30. Endereço: Av.coelho e Campos, 1300
Bairro Getulio Vargas Getúlio Vargas - ARACAJU - SEEntrega das
Propostas: a partir de 19/04/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/05/2018, às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ACACIA MARIA CHAGAS CARVALHO
Pregoeira

(SIDEC - 18/04/2018) 373052-37201-2018NE800116
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 11002/2018 publicado no
D.O. de 01/03/2018 , Seção 3, Pág. 1. Onde se lê: Valor R$
1.188.511,52 Leia-se : Valor R$ 101.116,40

(SICON - 18/04/2018) 373066-37201-2018NE800003
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SANTARÉM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 70005/2018 - UASG 373037

Número do Contrato: 7/2015.
Nº Processo: 54501.000059/2015.
DISPENSA Nº 1/2015. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado:
08655420000118. Contratado : CONSULTE PROJETOS
AGRICOLAS LTDA -.Objeto: Prolongamento do prazo de
vigência con-tratual e a especificação de seu prazo de execução
contratual. Fundamento Legal: lei 8666/93. Vigência: 18/03/2018 a
30/10/2018. Data de Assinatura: 05/02/2018.

(SICON - 18/04/2018) 373037-37201-2018NE900847

SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA
FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 5/2018 - UASG 110703

Nº Processo: 55000000109201612 . Objeto: Locação de imóvel para
abrigar as instalações da DFDA/RR Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Imóvel necessário a execução das políticas públicas da
SEAD no Estado de Roraima. Declaração de Dispensa em
11/04/2018. ANTONIO CESAR LIMA DA CONCEICAO.
Subsecretário de Planejamento e Gestão. Ratificação em 16/04/2018.
JEFFERSON CORITEAC. Secretário Especial. Valor Global: R$
390.000,00. CPF CONTRATADA : 031.392.712-04 EMILIA
PEREIRA DA SILVA CARNEIRO.

(SIDEC - 18/04/2018) 110703-00001-2017NE800196

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000002/2018 ao
Convênio Nº 835684/2016. Convenentes: Concedente:
SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO,
Unidade Gestora: 110703. Convenente: INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA, CNPJ nº
09450206000198. Prorrogação da vigência do convênio. Valor Total:
R$ 245.491,12, Valor de Contrapartida: R$ 45.491,12, Vigência:
11/03/2018 a 11/03/2019. Data de Assinatura: 30/12/2016.
Signatários: Concedente: JEFFERSON CORITEAC, CPF nº
15291428813, Convenente: CIRILO ANTONIO PIMENTA LIMA,
CPF nº 059.505.463-34.

SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS

PARA AS MULHERES
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PROCESSO: 00036.000694/2014-81
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo do Termo de Execução
Descentralizada nº 002/2014 - SNPM/UFMG
COMPROMITENTES: Secretaria Nacional de Políticas para as
Mulheres - SPM, CNPJ N.º 00.394.494/0154-00 e a Universidade
Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ N.º 17.217.985/0001-04.
OBJETO: Mulheres Construindo Cidadania: Iniciativas para o
Empoderamento Econômico de Mulheres e Construção da Igualdade
e Gênero em Minas Gerais
VIGÊNCIA: Até 31 de agosto de 2018
DATA DAS ASSINATURAS: Brasília, 29 de março de 2018.
SIGNATÁRIOS: Fátima Lúcia Pelaes, Secretária Nacional de
Políticas para as Mulheres, Sandra Regina Goulart Almeida, Reitora
da Universidade Federal de Minas Gerais.

PROCESSO: 00036.001193/2015-01
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo do Termo de Execução
Descentralizada nº 004/2015 - SNPM/UFMG
COMPROMITENTES: Secretaria Nacional de Políticas para as
Mulheres - SPM, CNPJ N.º 00.394.494/0154-00 e a Universidade
Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ N.º 17.217.985/0001-04.
OBJETO: Políticas de Promoção da Autonomia Econômica e
Pesquisa
VIGÊNCIA: Até 31 de agosto de 2018
DATA DAS ASSINATURAS: Brasília, 29 de março de 2018.
SIGNATÁRIOS: Fátima Lúcia Pelaes, Secretária Nacional de
Políticas para as Mulheres, Sandra Regina Goulart Almeida, Reitora
da Universidade Federal de Minas Gerais.
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CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Na conformidade do estabelecido no estatuto social, ficam
convocados todos os associados e os não associados desta entidade
sindical, em pleno gozo de seus direitos e especialmente sediados no
Estado de São Paulo, para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2018, na sede do
SINAMGE, Rua Treze de Maio, 1540, Bela Vista, CEP: 01327-002,
São Paulo, SP, às 16:00 horas em primeira convocação, com a
presença de 2/3 (dois terços) dos referidos associados e, em segunda
e última convocação duas horas depois, com qualquer número, a fim
de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Debate e
deliberação sobre a pauta de reivindicação apresentada pelo seguinte
sindicato: SINDICATO DAS SECRETÁRIAS E SECRETÁRIOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SINSESP; b) Debate e aprovação de
eventuais contrapropostas às referidas reivindicações; c) Delegação de
poderes à diretoria da entidade para celebrar Acordo ou Convenção
Coletiva de Trabalho com o aludido Sindicato ou tomar a defesa da
categoria econômica em eventual dissídio coletivo respectivo; d)
Debater a contribuição assistencial a ser autorizada em caso de acordo
ou dissídio coletivo respectivo, relativo ao Sindicato de Empregados
acima mencionado. É importante a presença de sócio, titular ou
diretor da empresa associada. Pede-se não mandar representante-
empregado, pois o interesse é do empregador. Solicita-se às empresas
associadas que credenciem seus representantes com poderes
específicos.

Na conformidade do estabelecido no Estatuto Social, ficam
convocados todos os associados e os não-associados desta entidade
sindical, em pleno gozo de seus direitos sindicais e especialmente
sediados no Estado de São Paulo, para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2018, na
sede do SINAMGE, Rua Treze de Maio, 1540, Bela Vista, CEP:
01327-002, São Paulo, SP, às 16:00 horas em primeira convocação,
com a presença de 2/3 (dois terços) dos referidos associados e, em
segunda e última convocação duas horas depois, com qualquer
número, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a) Debate e deliberação sobre a pauta de reivindicação apresentada
pelo seguinte sindicato: a) SINDICATO ÚNICO DOS
EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE
SAÚDE DE OSASCO E REGIÃO; b) Debate e aprovação de
eventuais contrapropostas às referidas reivindicações; c) Delegação de
poderes à Diretoria da entidade para celebrar Acordo ou Convenção
Coletiva de Trabalho com o aludido Sindicato ou tomar a defesa da
categoria econômica em eventual Dissídio Coletivo respectivo; d)
Debater a Contribuição Assistencial a ser autorizada em caso de
Acordo ou Dissídio Coletivo respectivo, relativo ao Sindicato de
Empregados acima mencionado. É importante a presença de sócio,
titular ou diretor da empresa associada. Pede-se não mandar
representante-empregado, pois o interesse é do empregador. Solicita-
se às empresas associadas que credenciem seus representantes com
poderes específicos.

São Paulo, 16 de abril de 2018.
CADRI MASSUDA

Presidente do Sindicato

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE
ODONTOLOGIA DE GRUPO

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS

Na conformidade do estabelecido no estatuto social, ficam
convocados todos os associados e os não associados desta entidade
sindical, em pleno gozo de seus direitos e especialmente sediados
no Estado de São Paulo, para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril 2018, na sede do
SINOG, Rua Treze de Maio, 1540, Bela Vista, CEP: 01327-002,
São Paulo, SP, às 16:00 horas em primeira convocação, com a
presença de 2/3 (dois terços) dos referidos associados e, em
segunda e última convocação duas horas depois, com qualquer
número, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a) Debate e deliberação sobre a pauta de reivindicação apresentada
pelo seguinte sindicato: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DE PIRACICABA E REGIÃO; b) Debate e aprovação de eventuais
contrapropostas às referidas reivindicações; c) Delegação de poderes
à diretoria da entidade para celebrar Acordo ou Convenção Coletiva
de Trabalho com o aludido Sindicato ou tomar a defesa da categoria
econômica em eventual dissídio coletivo respectivo; d) Debater a
contribuição assistencial a ser autorizada em caso de acordo ou
dissídio coletivo respectivo, relativo ao Sindicato de Empregados
acima mencionado. É importante a presença de sócio, titular ou
diretor da empresa associada. Pede-se não mandar representante-
empregado, pois o interesse é do empregador. Solicita-se às
empresas associadas que credenciem seus representantes com
poderes específicos.

Na conformidade do estabelecido no Estatuto Social, ficam
convocados todos os associados e os não associados desta entidade,
em pleno gozo de seus direitos sindicais e especialmente sediados
no Estado de São Paulo, para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2018, na sede
do SINOG, sito à Rua Treze de Maio, 1540, Bela Vista, CEP
01327-002, São Paulo, SP, às 16:00 horas em primeira convocação,
com a presença de 2/3 (dois terços) dos referidos associados e, em
segunda e última convocação duas horas depois, com qualquer
número, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a) Debate e deliberação sobre a pauta de reivindicação apresentada
pelo seguinte sindicato: SINDICATO DOS TÉCNICOS E

SEGURANÇA DO TRABALHO NO ESTADO DE SÃO PAULO;
b) Debate e aprovação de eventuais contrapropostas às referidas
reivindicações; c) Delegação de poderes à Diretoria da entidade
para celebrar Acordo ou convenção coletiva de Trabalho com o
aludido Sindicato ou tomar a defesa da categoria econômica em
eventual Dissídio Coletivo respectivo; d) Debater a Contribuição
Assistencial a ser autorizada em caso de Acordo ou Dissídio
Coletivo respectivo, relativo ao sindicato de Empregados acima
mencionado. É importante a presença de sócio, titular ou diretor da
empresa associada. Pede-se não mandar representante-empregado,
pois o interesse é do empregador. Solicita-se às empresas associadas
que credenciem seus representantes com poderes específicos.

Na conformidade do estabelecido no Estatuto Social, ficam
convocados todos os associados e os não associados desta entidade,
em pleno gozo de seus direitos sindicais e especialmente sediados
no Estado de São Paulo, para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2018, na sede
do SINOG, Rua Treze de Maio, 1540, Bela Vista, CEP: 01327-002,
São Paulo, SP, às 16:00 horas em primeira convocação, com a
presença de 2/3 (dois terços) dos referidos associados e, em
segunda e última convocação duas horas depois, com qualquer
número, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a) Debate e deliberação sobre a pauta de reivindicação apresentada
pelo seguinte sindicato: SINDICATO ÚNICO DOS EMPREGADOS
EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE
OSASCO E REGIÃO; b) Debate e aprovação de eventuais
contrapropostas às referidas reivindicações; c) Delegação de poderes
à Diretoria da entidade para celebrar Acordo ou Convenção
Coletiva de Trabalho com o aludido Sindicato ou tomar a defesa da
categoria econômica em eventual dissídio coletivo respectivo; d)
Debater a contribuição assistencial a ser autorizada em caso de
acordo ou dissídio coletivo respectivo, relativo ao Sindicato de
Empregados acima mencionado. É importante a presença de sócio,
titular ou diretor da empresa associada. Pede-se não mandar
representante-empregado, pois o interesse é do empregador.
Solicita-se às empresas associadas que credenciem seus
representantes com poderes específicos.

Na conformidade do estabelecido no Estatuto Social, ficam
convocados todos os associados e os não associados desta entidade,
em pleno gozo de seus direitos sindicais e especialmente sediados
no Estado de São Paulo, para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2018, na sede
do SINOG, sito à Rua Treze de Maio, 1540, Bela Vista, CEP:
01327-002, São Paulo, SP, às 16:00 horas em primeira convocação,
com a presença de 2/3 (dois terços) dos referidos associados e, em
segunda e última convocação duas horas depois, com qualquer
número, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a) Debate e deliberação sobre a pauta de reivindicação apresentada
pelo seguinte sindicato: SINDICATO DAS SECRETÁRIAS E
SECRETÁRIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINSESP; b)
Debate e aprovação de eventuais contrapropostas às referidas
reivindicações; c) Delegação de poderes à Diretoria da entidade
para celebrar Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho com o
aludido Sindicato ou tomar a defesa da categoria econômica em
eventual Dissídio Coletivo respectivo; d) Debater a Contribuição
Assistencial a ser autorizada em caso de Acordo ou Dissídio
Coletivo respectivo, relativo ao Sindicato de Empregados acima
mencionado. É importante a presença de sócio, titular ou diretor da
empresa associada. Pede-se não mandar representante-empregado,
pois o interesse é do empregador. Solicita-se às empresas associadas
que credenciem seus representantes com poderes específicos.

São Paulo, 16 de abril de 2018
GERALDO ALMEIDA LIMA

Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO,

TERCEIRIZADOS, PENSIONISTAS,
PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONTRATOS

PELOS MUNICIPIO CAPELINHA/MG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO, TERCEIRIZADOS,
PENSIONISTAS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONTRATOS
PELOS MUCINIPIO DE CAPELINHA/MG. , entidade sindical inscrita
no CNPJ sob o n. 05786999/0001-60 e sediada ao Endereço Rua
Governador Valadares 133 , Centro , CEP: 39680-000, CONVOCA todos
os membros da categoria sendo Servidores Públicos Municipais do
Executivo, Legislativo, Terceirizados, Pensionistas, Prestadores de
Serviços, Contratos pelos Município na base territorial Capelinha/MG
para a realização de Assembléia-Geral Extraordinária aos 04/05/2018,
sexta feira no ENDEREÇO Rua José Pimenta de Figueiredo 501, Centro
Capelinha/MG, às 18h em primeira convocação ou às 18h30mim em
segunda convocação, com qualquer número de presentes, para deliberação
acerca da seguinte Ordem do Dia: (i) autorização coletiva prévia e
expressa para o desconto das contribuições sindical e assistencial,
independentemente de associação e sindicalização, na forma do Enunciado
n. 38 da 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho da
ANAMATRA; e (ii) demais assuntos de interesse da categoria.

Capelinha, 11 de Abril de 2018.
ANA MARIA FERNANDES DE SOUSA

Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS RURAIS DE NOVA IPIXUNA-PA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DO SINDICATO DOS

TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE
NOVA IPIXUNA-PA

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de
Nova Ipixuna-PA, inscrito no CNPJ sob o nº 83.213.389/0001-80,
com endereço na travessa Taquari, 54 - Centro - 68585-000 - Nova
Ipixuna- Para - convoca pelo presente EDITAL todos os membros da
categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Ativos, Inativos
e aposentados rurais: Os assalariados e assalariadas rurais,
empregados permanentes, safristas e eventuais que exerçam suas
atividades na agricultura, criação de animais, silvicultura,
hortifruticultura e extrativismo rural, os agricultores e agricultoras
que exerçam suas atividades individualmente ou em regime de
economia familiar, na qualidade de pequenos produtores,
proprietários, posseiros, assentados e assentadas, meeiros, parceiros,
arrendatários, comodatários e extrativistas; do Município de NOVA
IPIXUNA/PA, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS RURAIS DE NOVA IPIXUNA a ser realizada
no dia 06 de março de 2016, na sede do Sindicado, no endereço
citado acima, com inicio às 09:00 (oito) horas, em primeira
convocação e em segunda convocação, 1 (uma) hora após,
observando o quórum estatutário, para tratar da seguinte ordem do
dia: 1) Alteração Estatutária para: a) alterar a sua representação
sindical profissional para a categoria dos trabalhadores rurais
agricultores e agricultoras familiares proprietários ou não, que
exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime
de economia familiar, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, ativos e
aposentados, no Município de Nova Ipixuna - PA; b) alterar a
denominação do Sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Ipixuna - PA; 2)
Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores do item 1.

Nova Ipixuna-PA, 2 de fevereiro de 2016.
FRANCISCO LOPES DE ARAÚJO

Presidente do Sindicato

SISTEMA FIERGS
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-RS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 512018N10

Entidade Promotora: SESI-RS. Objeto: Serviço de Lavanderia para as
Unidades SESI da Região IX- X. Data e hora de abertura: 27/04/2018
às 09horas. O Edital e demais informações estão disponíveis no site
h t t p : / / c o m p r a s . s i s t e m a f i e rg s . o rg . b r / .

Santa Cruz do Sul, 18 de abril de 2018.
MARCIA SIMONE WEIS MARION

Pregoeira

SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO
E SAÚDE S/S LTDA

E D I TA L
REFERENTE AO VESTIBULAR DE 2018 PARA O CURSO

DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA DA FACULDADE
SÃO LEOPOLDO MANDIC DE ARARAS

A Comissão de Vestibular, nomeada pela Direção Geral da
Sociedade Regional de Ensino e Saúde, mantenedora da Faculdade
São Leopoldo Mandic de Araras, com base na legislação pertinente
e no Edital nº 6/SERES/MEC, torna público o Edital com as Normas
do Vestibular 2018 - Segundo Semestre - e a abertura de inscrições
para Candidatos ao Curso de Graduação em Medicina:

Artigo 1º O Vestibular para o Segundo Semestre de 2018
terá por objetivo avaliação e classificação para seleção de candidatos
à matrícula no primeiro período, no mês de agosto do ano de 2018,
do curso de Medicina e consistirá na avaliação de conhecimentos
(habilidades e competências) comuns às diversas áreas de
conhecimento do Ensino Médio (Conhecimentos Gerais), sendo
composta por 80 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas
cada, e uma redação em língua portuguesa.

§1º As 80 (oitenta) questões objetivas, que corresponderão a
80% (oitenta por cento) da nota final, são distribuídas nas seguintes
áreas:

I - 15 (quinze) questões de Matemática;
II - 20 (vinte) questões de Biologia;
III - 15 (quinze) questões de Química;
IV - 15 (quinze) questões de Física;
V - 10 (dez) questões de Atualidades; e
VI - 5 (cinco) questões de Língua Portuguesa.
§2º A prova de redação em língua portuguesa corresponderá

a 20% (vinte por cento) da nota final, e terá caráter eliminatório,
sendo que em qualquer caso será desclassificado o candidato que
obtiver nota zero na redação.

§3º A prova de redação em língua portuguesa consistirá na
elaboração de um texto de opinião a partir de uma questão proposta
com suporte de textos auxiliares,
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§4º Em caso de empate, será classificado o candidato que
obtiver:

I - a maior nota na redação;
II - persistindo o empate, terá prioridade o candidato que

tiver obtido o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos
Gerais;

III - ainda persistindo o empate, terá prioridade o candidato
de maior idade.

§5º Em nenhuma hipótese será concedida vista de prova,
também não se admitindo pedido de revisão de notas, ou nova
correção da prova, salvo o disposto no art. 17 deste edital.

§6º O Processo Seletivo será realizado pela PICSIS
Informática e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ sob
nº55.215.826/0001-60, com sede na cidade de São Paulo, na rua Dr.
João Vieira Neves, nº 630, bairro Jardim Esmeralda.

Artigo 2º O curso de Graduação em Medicina será
ministrado pela Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras, com
autorização nos termos da Portaria do Ministério da Educação
(MEC) nº 806 de 1º de agosto de 2017, publicada no DOU de 2 de
agosto de 2017.

Parágrafo único. O local de funcionamento da Faculdade é a
Av. Dona Renata, no 71, Centro, no município de Araras-SP.

Artigo 3º O Curso de Medicina disponibilizará 55
(cinquenta e cinco) vagas em uma única turma de ingresso, em
período integral.

§1º Das 55 (cinquenta e cinco) vagas, 6 (seis) são destinadas
a alunos bolsistas integrais, sendo 49 (quarenta e nove) reservadas a
alunos "não bolsistas".

§2º A opção por concorrer às vagas destinadas à categoria
de bolsista deve ser feita no momento da inscrição no Exame
Vestibular, em campo específico, denominado "Super Bolsa
SLMandic" §3º Ao fazer a inscrição, o candidato deve enviar a
documentação que comprove a sua condição social para o e-mail
vestibular@slmandicararas.edu.br até o dia 06 de junho de 2018, às
23h59hs. Os candidatos aprovados deverão entregar a documentação
original na data da matrícula.

§4º Cada candidato poderá inscrever-se em somente uma
modalidade de vestibular - bolsista ou não bolsista. A inscrição em
uma categoria impossibilita a inscrição na outra, visto que cada
categoria terá uma classificação final específica.

Artigo 4º As bolsas de estudo serão concedidas a brasileiros
não portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar
mensal não exceder o valor de até 1,5 (um e meio) salário mínimo
por membro da família, sem prejuízo do atendimento de outros
requisitos previstos no Manual do Candidato ou no Plano de Oferta
de Bolsas para Alunos.

§1º A veracidade das informações será verificada por
comissão específica designada pela Mantenedora.

§2º Caso seja identificada alguma divergência com relação
às informações prestadas, a Mantenedora reserva-se o direito de
revogar ou negar a concessão do benefício e cancelar a matrícula
sem prejuízo de adotar medidas legais cabíveis.

§3º A manutenção da bolsa pelo beneficiário, observado o
prazo máximo para a conclusão do curso, dependerá do cumprimento
de requisitos de desempenho acadêmico, conforme normas
oportunamente editadas pela Instituição, não podendo o aluno
reprovar em componente curricular do curso de Medicina.

§4º Mais detalhes e informações sobre as modalidades de
bolsas e como participar do processo de concessão estão em
www.slmandicararas.edu.br e no Manual do Candidato.

Artigo 5º O curso confere o grau de Bacharel em Medicina,
após aprovação em todos ao componentes curriculares e atividades
acadêmicas, com tempo mínimo de integralização de 12 (doze)
semestres letivos e tempo máximo 18 (dezoito) semestres letivos.

Artigo 6º As inscrições poderão ser feitas pelos interessados
concluintes de qualquer das modalidades do ensino médio, cuja
conclusão é requisito para a efetivação da matrícula.

Parágrafo único. No momento da matrícula, o candidato
deve possuir o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou
equivalente, nos termos da legislação e atos normativos do Ministério
da Educação.

Artigo 7º As inscrições poderão ser feitas pela internet no
endereço www.slmandicararas.com.br até às 23h59 do dia 06 de
junho de 2018 com a emissão do boleto e pagamento da taxa
correspondente até o citado dia e horário.

Parágrafo único. O custo da inscrição é de R$ 300,00
(trezentos reais) para candidatos que estejam concorrendo às 49
(quarenta e nove) vagas na categoria não bolsista, e R$ 100,00 (cem
reais) para aqueles que concorrerem às 6 (seis) vagas na categoria
bolsista. O valor da inscrição deverá ser pago exclusivamente dentro
do prazo mencionado neste artigo.

Artigo 8º Candidatos portadores de necessidades especiais,
que exigirem condições especiais para participarem do Vestibular,
deverão indicá-las na ficha de inscrição, encaminhando à Comissão
do Vestibular da SLMANDIC Araras (para o e-mail
vestibular@slmandicararas.edu.br), até as 23h59 do dia 06 de junho
de 2018, laudo(s) emitido(s) por especialista(s), com data de emissão
de até seis meses antes da data do Vestibular, para que sejam
avaliados e adequados os procedimentos para a realização da prova,
de acordo com suas necessidades.

§1º os candidatos que não tiverem os seus laudos aprovados
pela Comissão do Vestibular serão avisados via e-mail e mensagem
eletrônica.

§2º Os candidatos que não enviarem o laudo até o prazo
estipulado neste artigo, não terão condições especiais garantidas para
a realização da prova.

Artigo 9º No ato da inscrição, o candidato poderá ter acesso
ao Manual do Candidato, por meio de consulta no endereço
http://www.slmandicararas.edu.br, com todas as informações

necessárias para a sua participação, normas de acesso e requisitos
para a matrícula, no caso de aprovação e convocação.

Parágrafo único. A leitura e conhecimento do Manual do
Candidato são essenciais para inscrição e realização da prova.

Artigo 10. A prova será realizada na rua Ernâni Lacerda de
Oliveira, 100 - Parque Santa Cândida, Araras - SP, CEP 13603-
11 2 .

§1º Caso haja necessidade, a Comissão Organizadora
reserva-se o direito de realizar provas em endereço adicional, que
será comunicado aos inscritos com o mínimo de 48h de antecedência
à realização do Vestibular, no ambiente de inscrição do candidato, no
site http://www.slmandicararas.edu.br.

§2º A prova será realizada no dia 10 de junho de 2018, das
13h00m às 18h00, com 05h de duração, e tempo mínimo de
permanência do candidato de 03h00 a partir de seu início. Os portões
serão fechados às 12h45min.

§3º As informações sobre o local de prova de cada
candidato inscrito serão publicadas no ambiente de inscrição do
candidato, nos prazos previstos no Manual do Candidato.

§4º O candidato deverá portar, no dia da prova, o
seguinte:

I - documento de identidade (original) de validade nacional,
contendo assinatura e foto, carteira de motorista (CNH) ou
passaporte válidos;

II - comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
III - caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis de

grafite comum e borracha macia.
Artigo 11. Tendo em vista as características do exame e

relação de candidatos/vaga, e considerando as orientações dos órgãos
competentes (Polícia Federal, entre outros), a Instituição reserva-se o
direito de promover a inspeção auricular (pessoas com cabelo
comprido devem permanecer com o cabelo preso), utilizar
identificadores e rastreadores de sinais, entre outras providências
necessárias à perfeita realização do exame, respeitados os casos
previstos no art. 8o.

§1º Para garantia da comprovação de sua identidade, os
candidatos e as salas de prova poderão ser fotografados, assim como
será feita a colheita de suas impressões digitais no momento da
prova, para conciliações no ato da matrícula, entre outras
oportunidades futuras.

§2º É proibido portar, no local de prova, chapéus, bonés e
qualquer tipo de equipamento eletrônico (tablets, computadores,
máquinas fotográficas, relógios digitais ou calculadoras). No caso
dos celulares, se o candidato portar qualquer equipamento dessa
natureza, deverá retirar a bateria (se possível) e alocá-lo em saco
plástico próprio, de modo que qualquer atitude diferente dessa
orientação (incluindo a identificação de que o celular está ligado ou
foi ligado, manual ou automaticamente, durante a prova), ensejará a
sua desclassificação imediata.

§3º Para efeito de auditoria e aplicação do sistema
antifraudes de verificação de respostas, as salas serão gravadas
(vídeo em HD) durante toda a realização da prova.

§4º A efetivação da inscrição implica a aceitação e
concordância do(a) candidato(a) com o procedimento e termos
descritos neste artigo, sem direito pleitear com referência a este
assunto, ciente de que a utilização dos recursos e imagens de
segurança visam ao bom andamento dos trabalhos e lisura do
processo, assim como à garantia dos direitos individuais e
coletivos.

Artigo 12. A admissão para o Curso de Medicina será feita
mediante classificação de bolsistas e não bolsistas no Vestibular de
ingresso, com aproveitamento de candidatos classificados em ordem
decrescente de pontuação, até o limite das vagas do Curso.

§1º Os seis primeiros candidatos bolsistas classificados serão
convocados para uma entrevista com uma Assistente Social,
momento em que deverão apresentar a documentação original
solicitada para concorrer à bolsa.

§2º Candidatos bolsistas convocados para entrevista que não
apresentarem a documentação exigida ou não se enquadrarem nos
critérios estabelecidos no Manual do Candidato, serão
desclassificados. Neste caso, os candidatos bolsistas subsequentes
serão convocados e deverão passar pelo mesmo processo.

Artigo 13. A Instituição reserva o direito de convocar
quantos candidatos forem necessários para preencher as vagas de
bolsistas e não bolsistas previstas neste edital.

Parágrafo único. A convocação poderá ocorrer até se esgotar
a lista dos candidatos aprovados ou ocorrer o comprometimento do
período letivo.

Artigo 14. Para eventuais vagas remanescentes, a Instituição
poderá realizar processo contínuo de chamada dos candidatos não
convocados anteriormente, ficando sujeitos aos calendários
próprios.

§1º Persistindo a condição de vagas remanescentes, estas
poderão ser preenchidas por candidatos concluintes do Ensino
Médio, a quem será conferida nova classificação baseada no
desempenho obtido na participação no último ENEM, bem como a
portadores de diploma de curso superior, a quem será conferida nova
classificação baseada na análise de seu Histórico Escolar do Ensino
S u p e r i o r.

§2º A ordem de atendimento será:
I - primeiramente: aqueles candidatos com utilização da nota

do ENEM, a ser apresentada e comprovada pelo aluno no momento
da matrícula.

II - posteriormente: aqueles candidatos inscritos baseados na
portabilidade do diploma de Ensino Superior.

Artigo 15. O início das aulas acontecerá em 01 de agosto de
2018.

Artigo 16. Para atender ao disposto na Lei 9.394/96 e na
Portaria nº 2864/2005, a Instituição disponibilizará, no site
institucional, o catálogo das condições de oferta deste curso de
medicina.

Artigo 17. O Gabarito do exame será publicado no dia 10 de
junho de 2018, a partir das 20h00 no site
w w w. s l m a n d i c a r a r a s . e d u . b r.

§1º Com relação à prova, somente serão avaliados pedidos
de impugnações de questões protocolizados até às 23h59 do dia da
realização do exame (por meio do e-mail
vestibular@slmandicararas.edu.br), de modo que requerimentos após
esse horário e data serão considerados intempestivos e não serão
apreciados.

§2º Se o pedido for julgado procedente pela Coordenação do
Vestibular, a questão será anulada e a pontuação correspondente será
computada em favor de todos os candidatos presentes.

§3º. Qualquer recurso ou reclamação atinente ao resultado
do Vestibular somente será apreciado se interposto oficialmente, na
secretaria acadêmica, por escrito, e com a devida fundamentação e
justificativa, perante a Comissão de Vestibular até o prazo de 24
(vinte e quatro) horas após a publicação dos resultados.

Artigo 18. Para efetivar a matrícula, o candidato, ou
responsável, deverá:

I - apresentar o comprovante de pagamento da primeira
parcela do curso (boleto bancário), correspondente à matrícula, com
exceção dos candidatos com bolsa de estudo.

II - assinar o Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais com a Sociedade Regional de Ensino e Saúde, entidade
mantenedora da Faculdade São Leopoldo Mandic Araras.

Parágrafo único. A matrícula somente será concretizada com
o cumprimento dos prazos indicados e das exigências constantes
deste edital, do manual do curso e demais normas da instituição.

Artigo 19. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão e
de sua decisão poderá caber recurso à Direção Geral, desde que por
escrito e devidamente fundamentado.

Artigo 20. O Manual do Candidato é parte integrante do
presente Edital, sendo seu conhecimento obrigatório aos
candidatos.

Araras, 6 de abril de 2018
GUILHERME DE MENEZES SUCCI

Presidente da Comissão

SOCIEDADE UNIFICADA DE EDUCAÇÃO
DE EXTREMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E REUNIÃO DO

CONSELHO DELIBERATIVO

A Presidente da SOCIEDADE UNIFICADA DE
EDUCAÇÃO DE EXTREMA, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF) sob o n.º 03.769.327/0001-10, com sede situada
na Estrada Municipal Pedro Rosa da Silva, n.º 303, na Cidade de
Extrema, Estado de Minas Gerais, CEP: 37.640-000 Sra. Terezinha
Aparecida Monteiro Onisto, brasileira, divorciada, professora, inscrita
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob n.º 595.983.446-49 e no
Registro Geral (RG) sob o n.º 10.477.150-1 SSP/SP, por meio do
presente, convoca todos os Associados e os membros do Conselho
Deliberativo para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e
REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO a serem realizadas no
próximo dia 4 de maio de 2018, às 10h, na sede da Sociedade
Unificada de Educação de Extrema, situada na Estrada Municipal
Pedro Rosa da Silva, n.º 303, na Cidade de Extrema, Estado de Minas
Gerais, CEP: 37.640-000, em primeira convocação, e às 10 horas e 30
minutos, em segunda convocação, a fim de tratar da seguinte
ORDEM DO DIA:a) pedido de demissão realizado pelo associado
José Christiano Villas Boas; e b) alteração do Estatuto. A presente
convocação se dá nos estritos termos estabelecidos no Estatuto e no
artigo 60 da Lei Federal n.º 10.406/2002 ("Código Civil").

Extrema, 17 de abril de 2018.
TEREZINHA APARECIDA MONTEIRO ONISTO

UNIVERSIDADE IGUAÇU-ASSOCIAÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU

E D I TA L

A Universidade Iguaçu - UNIG, reconhecida pela Portaria
Ministerial nº 1.318, de 16 de setembro de 1993, por sua COMISSÃO
DE EXAME DE SELEÇÃO - COMSE, e consoante o disposto no
seu Regimento, faz saber, por este Extrato de Edital, que estarão
abertas, no período de 24/04/2018 a 24/05/2018, as inscrições no
Processo de Seleção que será realizado em 26/05/2018, para os
seguintes cursos do Campus V - Itaperuna: Administração, Direito,
Educação Física (Licenciatura), Enfermagem, Engenharia Civil,
Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária
e Odontologia. O Processo de Seleção é válido para o 2º semestre
letivo de 2018. A íntegra do Edital, com as instruções, normas,
número de vagas, turnos de funcionamento, situação legal dos cursos,
localização dos campi e informações complementares encontra-se
disponível no site www.unig.br e nos campi da UNIG.

Nova Iguaçu-RJ, 18 de abril de 2018.
ADILENE COSTA DAS NEVES

Presidente da Comse


