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PuBlICAçõEs DE TErCEIrOs 
E EDITAIs DE COMArCAs
Entidades de 

Direito Público
 uNIVErsIDADE FEDErAl DE MINAs GErAIs

 Portaria nº197/14 de 07 de novembro de 2014 . O Gerente de recursos 
Humanos do Hospital das Clínicas da universidade Federal de Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria de Delega-
ção de Competência nº 5612 de 23/08/14, do Magnífico Reitor, e tendo 
em vista que a Comissão instituída pela Portaria nº090/14 de 04 de 
junho de 2014, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais de 14 de 
junho de 2014, nos autos do processo 23072 .017048/2013-31, não teve 
condições de concluir os trabalhos no prazo legal, resolve: I - Dissol-
ver a citada comissão . II - Designar, nos termos do artigo nº 143 da lei 
8 .112/90, os servidores Cristino luiz dos santos, Técnico em Contabi-
lidade, insc . 126160, lotado na Diretoria do HC/uFMG, Jose roberto 
siqueira Castro – Insc . 10440X, Médico, lotado na unidade Funcio-
nal Clínica Médica do HC/uFMG e Vera lucia de Araujo Nogueira 
lima, insc . 007145, Enfermeira, lotada no Ambulatório de Dermato-
logia do HC/uFMG, para, sob a presidência do primeiro, comporem 
a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, afim de no prazo 
de 60(sessenta) dias, contados da publicação desta Portaria, apurarem 
irregularidades constantes no processo acima citado .

 Vitor souza lima e silva
Gerente de recuros Humanos do HC/uFMG

5 cm -21 653771 - 1
 uNIVErsIDADE FEDErAl DE MINAs GErAIs

 Portaria nº198/14 de 07 de novembro de 2014 . O Gerente de recursos 
Humanos do Hospital das Clínicas da universidade Federal de Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria de Dele-
gação de Competência nº 5612 de 23/08/14, do Magnífico Reitor, e 
tendo em vista que a Comissão instituída pela Portaria nº011/14 de 04 
de fevereiro de 2014, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais de 
14 de maio de 2014, nos autos do processo 23072 .004668/2014-91, não 
teve condições de concluir os trabalhos no prazo legal, resolve: I - Dis-
solver a citada comissão . II - Designar, nos termos do artigo nº 143 da 
lei 8 .112/90, os servidores Cristino luiz dos santos, Técnico em Conta-
bilidade, insc . 126160, lotado na Diretoria do HC/uFMG, Jose roberto 
siqueira Castro – Insc . 10440X, Médico, lotado na unidade Funcio-
nal Clínica Médica do HC/uFMG e Dilson rocha do Amaral – Insc . 
166340, Enfermeiro, lotado na Vice Diretoria de Enfermagem do HC/
uFMG, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar, afim de no prazo de 60(sessenta) 
dias, contados da publicação desta Portaria, apurarem irregularidades 
constantes no processo acima citado .

 Vitor souza lima e silva
Gerente de recuros Humanos do HC/uFMG

5 cm -21 653773 - 1
 uNIVErsIDADE FEDErAl DE MINAs GErAIs

 Portaria nº196/14 de 07 de novembro de 2014 . O Gerente de recursos 
Humanos do Hospital das Clínicas da universidade Federal de Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria de Dele-
gação de Competência nº 5612 de 23/08/14, do Magnífico Reitor, e 
tendo em vista que a Comissão instituída pela Portaria nº046/14 de 
09 de abril de 2014, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais de 
23 de julho de 2014, nos autos do processo 23072 .019384/2014-08, 
não teve condições de concluir os trabalhos no prazo legal, resolve: 
I - Dissolver a citada comissão . II - Designar, nos termos do artigo nº 
143 da lei 8 .112/90, os servidores Cristino luiz dos santos, Técnico 
em Contabilidade, insc . 126160, lotado na Diretoria do HC/uFMG, 
Jose roberto siqueira Castro – Insc . 10440X, Médico, lotado na uni-
dade Funcional Clínica Médica do HC/uFMG e sabrina Molica, insc . 
194662, Enfermeiro, lotado no CCI do HC/uFMG, para, sob a presi-
dência do primeiro, comporem a Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar, afim de no prazo de 60(sessenta) dias, contados da publi-
cação desta Portaria, apurarem irregularidades constantes no processo 
acima citado .

 Vitor souza lima e silva
Gerente de recuros Humanos do HC/uFMG

5 cm -21 653769 - 1

Câmara Municipal 
de Belo Horizonte

CÂMARA MuNICIPAL DE BELo HoRIZoNTE
 PrEGÃO PrEsENCIAl Nº 1/2015

 AVIsO DE lICITAçÃO
A Câmara Municipal de Belo Horizonte torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar, a partir das 9:30 horas do dia 
6 de fevereiro de 2015, em sua sede, na Av . dos Andradas, nº 3 .100, lici-
tação na modalidade Pregão Presencial, tendo por objeto a contratação 

de empresa para fornecimento de combustível aos veículos oficiais da 
CMBH durante o exercício de 2015 . O texto integral do edital (con-
tendo todas as informações sobre o certame) encontra-se à disposição 
dos interessados na página www .cmbh .mg .gov .br(link “licitações”) 
e na secretaria da Comissão Permanente de licitação, telefone: (31) 
3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, 
onde poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais .
 Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2015 .
 Cristiano ricardo Pereira - Pregoeiro

4 cm -21 653744 - 1

Particulares e 
Pessoas Físicas

 CIsAJE - Consórcio Intermunicipal de saúde do Alto Jequitinhonha 
torna público que fará Processo licitatório n°01/2015, na modalidade 
Pregão Presencial n°01/2015, pararegistro de preços para futura e even-
tual contratação de empresa para fornecimento parcelado de peças auto-
motivas, acessórios e/ou componentes de reposição, novos e genuínos/
originais, para os veículos que compõem a frota do sETs/CIsAJE . A 
sessão ocorrerá no dia 04/02/2015, às 09:00h, na sala de reuniões do 
CIsAJE, situada no Beco Felisberto, 101, rio Grande, Diamantina/
MG, CEP: 39 .100-000 . Maiores informações: cisaje@gmail .com; (38) 
3531-2757/1309 .

3 cm -21 654020 - 1
 A Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - 
CIsMEP torna pública a abertura de inscrições para CONCursO 
PÚBlICO (De 19/01/2015 a 19/02/2015), A ÍNTEGrA DO EDITAl 
está disponível nos sites www .makiyama .com .br e www .cismep .com .
br . 

1 cm -19 653163 - 1

 CONVOCAçÃO - AssEMBlÉIA GErAl OrDINÁrIA
O Condomínio do Edifício Ambassador, no presente ato representado 
por seu síndico, Eduardo A . lopes, na forma do estatuto interno e da 
legislação aplicável ao caso, vem, respeitosamente convocar os CON-
DOMINOs DO EDIFÍCIO, PArA AssEMBlÉIA GErAl OrDI-
NÁrIA, a realizar-se no apartamento 1201, do próprio edifício, no 
dia 29/01/2015, quinta-feira, às 20h00min em primeira chamada e às 
20h30min em segunda, aquela com quorum mínimo de 2/3 dos condô-
minos, e essa com quorum livre equivalente aos presentes no momento 
da abertura da sessão, oportunidade em que serão tratados os seguin-
tes assuntos:
1 . Assuntos relacionados ás garagens;
2 . Prestação anual de contas;
3 . Aprovação de Normas e Estatuto relacionados ao Condomínio
 Cumpridas as formalidades legais, dá-se por convocada assembléia .
 Atenciosamente,

 Condomínio do Edifício Ambassador
4 cm -21 653672 - 1

EDITAL DE CoNVoCAÇÃo - CoNDoMÍNIo Do EDIFÍCIo 
SoPHIA -Pelo presente edital, ficam todos os condôminos convocados 
para aASSEMBLÉIA GERALoRDINáRIA, a realizar-se no Pilo-
tis do Edifício sophia no dia12/02/2015,quinta-feira, às20:00 horas 
em primeira convocação,e às20:30 horas em segunda convocação, 
com qualquer número de presentes para tratar dos seguintes assuntos: 
1– Aprovação das contas referentes ao período 01/2014 à 12/2014; 2– 
Eleição de síndico, subsíndico, membros do Conselho Fiscal/Consul-
tivo, suplentes do Conselho Fiscal/Consultivo e Comissão de Garagens; 
3– Forma de movimentação das contas bancárias; 4– remuneração do 
síndico . Os balancetes do período citado no item 01 da convocação, 
devidamente aprovados pelo Conselho Fiscal, estão disponíveis no 
escritório do condomínio para apreciação dos interessados, de segunda 
a sexta de 14 às 18 horas, e quaisquer questionamentos ou dúvidas, 
devem ser apresentados por escrito ao síndico que os responderá até 
o dia 11/02/2015 . Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2015 . Ass . luiz 
Alberto lopes de Carvalho - síndico

4 cm -20 653610 - 1

 DEsPACHO DE rEVOGAçÃO DE lICITAçÃO

PrOCEssO ADMINIsTrATIVO: 152/2014
PrEGÃO PrEsENCIAl: 56/2014

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de saúde para Gerencia-
mento da rede de urgência e Emergência da Macro sudeste - CIs-
DEsTE, no uso de suas atribuições e tendo como prerrogativas os 
regramentos estatuídos pela lei Federal nº 8 .666/93, bem como, os 
autos do processo em epígrafe DECIDO revogar o certame licitatório 
objeto do Pregão supracitado, com data de abertura dia 21/01/15, deter-
minando ao setor responsável que proceda o arquivamento do mesmo .

 Publique-se

Juiz de Fora, 19 de janeiro de 2015 .

Fernando Antônio Dutra Macedo
PrEsIDENTE - CIsDEsTE

4 cm -20 653519 - 1

10 cm -21 653698 - 1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 
MERCANTIL ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE 

SEGUROS S. A. - CNPJ Nº 17.505.009/0001-57
NIRE 31300040267 - COMPANHIA FECHADA

1 - Local, data e hora: Sede social, na Rua Santa Cruz, 151, em Nova 
Lima, Minas Gerais, 29 de dezembro de 2014, 10:00 (dez) horas. 
2 - Presenças: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do 
capital social com direito a voto. 3 - Mesa: Presidente: José Ribeiro 
Vianna Neto. Secretário: Athaide Vieira dos Santos. 4 - Convocação: 
Edital publicado nas páginas 2, 2 e 1 do “Minas Gerais”, edições de 
16, 17 e 18/12/2014 e nas páginas 8, 7 e 8 do “Diário do Comércio 
de Minas Gerais”, edições de 16, 17 e 18/12/2014. 5 - Lavratura 
da Ata: De acordo com o § 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. 
6 - Ficarão arquivados na sede social, autenticados pela Mesa, todos 
os documentos referidos nesta ata. 7 - Deliberações: Em razão da 
renúncia ao cargo de Diretor Financeiro/Técnico, apresentada 
em 11/12/2014, pelo Sr. Humberto Penna Orsini e preenchendo 
as condições previstas no art. 147 da Lei 6404/76, foi eleito 
membro da Diretoria, com mandato coincidente com o dos demais 
Diretores, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária de 2016: 
Diretor Financeiro/Técnico: Cristiano Tarabal Simão, brasileiro, 
casado, advogado, corretor de seguros Todos os Ramos registrado 
na SUSEP sob o nº 10.2012835.5, residente e domiciliado em 
Sabará - MG, na Rua Atenas, 527/2, Bairro Ana Lúcia, CEP 
34710-010, C.I. nº 72.279 - OAB/MG e CPF nº 791.767.556-49. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, da qual, 
para constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada, vai 
pelos presentes assinada. Nova Lima, 29 de dezembro de 2014. 
Athaide Vieira dos Santos - Secretário; José Ribeiro Vianna Neto 
- Presidente; José Ribeiro Vianna Neto e Athaide Vieira dos Santos, 
pela Mercantil do Brasil Financeira S.A. - Crédito, Financiamento 
e Investimentos. CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO 
NO LIVRO PRÓPRIO. MERCANTIL ADMINISTRAÇÃO 
E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. Ubirajara Rodrigues 
Cavalcanti, Diretor Superintendente/Administrativo. Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob 
o nro.: 5443225 em 15/01/2015. Mercantil Administração e 
Corretagem de Seguros S/A. Protocolo:15/071.163-8. Marinely 
de Paula Bomfim - Secretária Geral.

15 cm -21 653702 - 1

CNPJ/MF Nº 19.791.987/0001-38 - NIRE: 31300041425
ATA DA REuNIÃo Do CoNSELHo DE ADMINISTRAÇÃo

DA ESTAMPARIA S.A., REALIZADA No DIA
02 DE DEZEMBRo DE 2014.

Aos 02 (dois) dias do mês de dezembro de 2014, na sede social da
Estamparia S/A, situada na Rua Dr. Jonas Barcelos Corrêa, nº 215,
na Cidade Industrial de Contagem, Estado de Minas Gerais,
reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a
Presidência do Senhor Gilberto Mascarenhas Curi, oportunidade
em que trataram dos seguintes assuntos: O Presidente do Conselho
leu a seguinte carta recebida nesta data: “Contagem, 02 de dezembro
de 2014. Estimados Conselheiros da Estamparia S/A. Após anos de
dedicação exercidos como membro do Conselho de Administração
da Estamparia S/A, venho por meio desta comunicar a minha
renúncia ao cargo de Conselheira. Me despeço agora de todos os
Conselheiros e Colaboradores sem antes agradecer a todos por
estes anos de convívio ajudando a Estamparia S/A a tornar-se
cada vez mais uma empresa sólida, próspera e reconhecida no
mercado têxtil. Assina: Eliana Mascarenhas Franchini.”
Continuando a reunião, o Presidente do Conselho invocou o  artigo
19, parágrafo 2º do Estatuto Social da Estamparia S/A, lembrando
a vacância de um cargo de membro do Conselho de Administração
e propôs a nomeação “ad referendum”  da Assembleia Geral do
Sr. Humberto Mascarenhas Franchini. Colocada tal proposta em
discussão e votação, verificou-se sua aprovação unânime, por todos
os Conselheiros, cuja qualificação a seguir se transcreve: Humberto
Mascarenhas Franchini, brasileiro, casado, Engenheiro, residente
na Rua Almirante Alexandrino, 740/502, Gutierrez, Belo Horizonte
- MG, portador da Carteira de Identidade nº M-2.341.785 SSPMG
e CPF nº 488.055.486-34, residente em Belo Horizonte - MG. Em
seguida, conforme leitura da ata da última reunião, em que o
Conselho de Administração solicita ao Diretor Presidente Rogério
Mascarenhas Cezarini, a proposta indicativa dos novos Diretores
da Estamparia S/A, o Presidente do Conselho de Administração
passou a palavra ao referido Diretor que, após detalhada exposição
de motivos, propôs a eleição dos seguintes nomes para o cargo de
Diretores, com mandato até 30 de abril de 2016, cujas qualificações
a seguir se transcreve: Marcus Vinicius de Rosa, brasileiro, casado,
Administrador de Empresas, residente a Rua Xavier da Veiga,
405, ap. 201, Bairro Minas Brasil, Belo Horizonte - MG, portador
da Carteira de Identidade nº M-3.827.146 SSPMG e CPF nº
522.858.476-53; Rodrigo Costa Beker, brasileiro, casado, Gestor
de Tecnologia da Informação, residente a Rua Tulipa, 281, ap. 401
Bairro Esplanada, em Belo Horizonte - MG, portador da Carteira
de Identidade nº M-7.049.380 SSPMG e CPF nº 037.718.976-61;
Silvânia Manoela Teixeira, brasileira, casada, Industriária, residente
a Rua Duque de Caxias, 441, Retiro, Nova Lima - MG, portadora
da Carteira de Identidade nº. M-5.472.434 SSPMG e CPF nº
320.076.046-04; Vânia Maria da Costa Oliveira, brasileira, casada,
Pedagoga, residente a Rua Zeca de Matos, 304, Sede, Contagem
- MG, portadora da Carteira de Identidade nº M-2090883 SSPMG
e CPF nº 344.780.516-15 e Wilson Maciel Araújo, brasileiro,
casado, Administrador de Empresas, residente a Rua Rio
Oiapoque, 777, Riacho das Pedras, Contagem - MG, portador da
Carteira de Identidade nº M-4.673.684 e CPF nº 709.447.846-15.
Após consultas aos Conselheiros a proposta foi aprovada por
uanimidade. Em seguida foi encerrada a reunião pelo tempo
necessário a lavratura desta ata que depois de lida e aprovada
será por todos assinada. Contagem, 02 de dezembro de 2014.
Confere com o original do Livro de Atas de Reuniões do Conselho
de Administração da Estamparia S/A nº 02, às páginas 103, 103
(verso), 104, 104 (verso). a) Gilberto Mascarenhas Curi -
Presidente do Conselho de Administração da Estamparia S/A.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro
sob o nº 5444064 em 16/01/2015 da Empresa ESTAMPARIA S/A,
Nire 31300041425 e protocolo 147767741 - 10/12/2014. (a)
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

10 cm -21 653813 - 1

SINDICATO DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS
CGC. 20.446.555/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DIA 27 DE JANEIRO DE 2015.
SINDICATO DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE TÍTU-
LOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, por seu Presidente, nos termos do art. 524, letra “e” com-
binado com art. 612, da CLT, e, ainda, dos Artigos. 14 § 1º, 15, 16 
e 17 do Estatuto Social, convoca os seus associados, para a Assem-
bléia Geral Extraordinária a realizar-se no próximo dia 27 de janeiro 
de 2015 às 10:00 horas, em 1ª Convocação, na sua Sede Social, situ-
ada à Rua dos Carijós, 424 – 24º andar, nesta cidade, a fim de apre-
ciar e decidir sobre a seguinte “Ordem do Dia”: 1 -  Deliberação so-
bre a proposta do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de 
Seguros Privados e de Capitalização, Clube de Seguros e Previ-
dências Privadas Abertas e Fechadas, Empresas de Títulos e 
Valores, de Câmbio e Agentes Autônomos de Seguros Privados e 
de Capitalização e de Crédito do Estado de Minas Gerais, com 
vistas às novas condições de trabalho para o ano de 2015. 2- Autori-
zação para a Diretoria firmar acordo coletivo e/ou instaurar dissídio 
coletivo; autorização para responder às reivindicações formuladas 
pelos sindicatos profissionais; autorização para ajuizar e responder à 
ação de dissídio coletivo e para firmar acordo nos autos do processo 
de dissídio coletivo em que figure este sindicato como suscitado ou 
suscitante; autorização para celebração de convenções coletivas de 
trabalho, inclusive quanto à Participação nos Lucros ou Resultados 
da Empresa (Lei nº 10.101 de  19.12.2000); bem como constituir 
advogados como seus procuradores. 3 – Autorização e outorga de 
poderes a Comissão que será formada na presente Assembléia para 
coordenar as negociações. Autorização à Diretoria do Sindicato Pa-
tronal para criação e funcionamento, nas empresas que a quiserem, 
de Comissões Extrajudiciais de Solução de Conflitos Individuais 
(Lei nº 9958/2000), Portaria GM-MTE nº 264 de 05.06.2002, Porta-
ria GM-MTE nº 329 de 14.08.2002 e Portaria SRT/MTE 02 de 
12.07.2002; As deliberações, por escrutínio secreto (Art. 524 le-
tra “e” da CLT) e nos termos do art. 17 do Estatuto Social, serão 
tomadas em primeira convocação, com o “quorum” de 50% 
(cinqüenta por cento) dos associados. Não havendo número sufi-
ciente em 1ª convocação será realizada a Assembleia em 2ª convoca-
ção, às 11h00, tomando-se as deliberações, também, por escrutínio 
secreto, com qualquer número de presentes. Belo Horizonte(MG), 
20 de janeiro de 2015. Athaíde Vieira dos Santos – Presidente”.

AVIsO DE lICITAçÃO
PrEGÃO ElETrÔNICO PArA rEGIsTrO DE 
PrEçOs Nº 001/2015 – PrOCEssO Nº 001/2015

O Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas – 
MG, nos termos da lei Federal nº 10 .520/02, lei Federal 8666/93 e 
Decreto Municipal nº 8 .447/06, torna público que fará realizar no dia 
4 de fevereiro de 2015 às 13:00 horas por meio da INTErNET, atra-
vés do site www .licitacoes-e .com .br, a abertura do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 001/2015, objetivando o Fornecimento de 
100 .000 kg de cloro liquefeito para tratamento de água, incluindo repo-
sição de peças e serviços de manutenção em cilindros de cloro, con-
forme especificações técnicas. O referido edital encontra-se à dispo-
sição dos interessados no site www .dmaepc .mg .gov .br  . Informações 
pelo telefone 35 .3697 .0628 . Poços de Caldas, 21 de janeiro de 2015 
- Portaria nº 101/2013 .

4 cm -21 653913 - 1

EMPrEsA MuNICIPAl DE sErVIçOs OBrAs E urBANIZA-
çÃO - EsurB

Aviso de licitação Pregão Presencial 0089/2014,

A EsurB – Empresa Municipal de serviços, Obras e urbanização, 
com endereço na Av . Norival Guilherme Vieira, nº 165 – Bairro Ibi-
turuna, cidade de Montes Claros/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 
21 .022 .694/0001-38, por sua Pregoeira torna público que fará licita-
ção na modalidade Pregão Presencial nº 0074/2014 . Objeto- OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação de serviços com maquinas e 
caminhões, para obras de pavimentação asfáltica / drenagem nos bair-
ros: córrego do Cintra, sidney Chaves trecho I, Independência, Vilage 
do lago, Planalto, Aparecida do Mundo Novo, prolongamento da Ave-
nida Francisco Gaetani e sidney Chaves parte II . será por conta da 
empresa contratada, motoristas com EPI´S, lubrificantes, combustíveis, 
manutenção mecânica e guarda do equipamento. A especificação com-
pleta das máquinas/caminhões está no anexo I deste Edital .
Os caminhões /maquinas deverão ter no máximo 08 (oito) anos 
de uso .Data do Credenciamento, entrega das propostas de preço e 
documentação:Dia 10/02/2015 a partir das 8:30 horas . O edital na ínte-
gra encontra-se à disposição na sede da EsurB e no sitewww .montes-
claros .mg .gov .br .

Montes Claros/MG, 21 de janeiro de 2015

sarah Capuchinho
Pregoeira
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FuNDAçÃO DE APOIO À uNIVErsIDADE 
FEDErAl DE sÃO JOÃO DEl-rEI – FAuF

PrOCEssO sElETIVO PÚBlICO 003/2015

EDITAl No . 003 DE 22 DE JANEIrO DE 2015

A Fundação de Apoio à universidade Federal de são João Del rei 
– FAUF e a Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU/
uFsJ), comunica que estarão abertas as inscrições para Processo sele-
tivo Público para Seleção da Residência Profissional em Área da Saúde 
– Enfermagem na Atenção Básica/saúde da Família . As inscrições 
serão realizadas entre os dias 26 e 28 de janeiro de 2015 pelo site http://
www .ufsj .edu .br/fauf/residenciaenf_03_2015 .php Os interessados 
poderão obter informações através do Edital, disponível no site . Quais-
quer outros esclarecimentos através do telefone (32) 3373-5391 .
sIGNATÁrIO: Presidente da FAuF, Jucélio luiz de Paula sales
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Instituto de Previdência de Biquinhas - Torna público a abertura do 
Proc . lic . nº 01/2015, Pregão Presencial nº 01/2015 para a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria na 
gestão do rrPPs nasáreas previdenciária e administrativa . Credencia-
mento: 04/02/2015 às 09h00min . Biquinhas, 21/01/2015 .
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