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Ineditoriais

ACEF S/A.
AV I S O

REGISTRO DE DIPLOMAS

A UNIFRAN - UNIVERSIDADE DE FRANCA, mantida pela ACEF S/A, CNPJ
46.722.831/0001-78 Informa que registrou 77 diplomas no período de 01/10/2019 a
20/10/2019, sob os n°s 53967 a 54043, livros de registros n°s 261 a 261.
www.unifran.edu.br/diplomas

São Paulo, 21 de outubro de 2019
KATIA JORGE CIUFFI

Reitora

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CONCESSIONÁRIAS PRIVADAS DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO - ABCON

CNPJ Nº 01.444.295/0001-58

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

Em atendimento ao disposto no Capítulo IV - Artigos 13º a 19º do Estatuto
Social da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e
Esgoto - ABCON ("ABCON"), convocamos todas as empresas associadas da ABCON para
participar da Assembleia Geral, a ocorrer no dia 12 de novembro de 2019, às 10:30 horas,
na Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco D - 5º andar, São Paulo - SP. Ordem do dia: 1) Aprovação
do ingresso como Associada das empresas : Terracom e Iguá Saneamento; e comunicação
do desligamento das Associadas Perenge e Latam Water; 2) Alteração do Estatuto Social e
mudança de endereço; 3) Aprovação do Orçamento para o exercício social de 2020; 4)
Preenchimento das vagas em aberto do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; 5)
Apresentação dos informes e deliberações das demandas do Ministério da Economia; 6)
Relato do andamento do Projeto de Lei 3261/19 - Novo Marco Legal de Saneamento; 7)
Relato sobre o envio da Coleta do SPRIS 2019 e Pesquisa de Recursos - Indicadores; 8)
Relato sobre SIRI - Representações Externas; e 9) Informes Comitê Jurídico: Apoio da Abcon
para representação no Ajuizamento de Ações de Inconstitucionalidade nos PL´s Sumaré:
258/2019 e PL 149/2017 e Uruguaiana: Lei 5061/19. 10) Outros assuntos de interesse dos
associados. A Assembleia instalar-se-á com a presença de pelo menos, ¾ das Associadas
em dia com as obrigações sociais, devendo as deliberações serem aprovadas na forma
prevista no Estatuto Social, nos termos dos Artigos 17º e 18º.

São Paulo, 31 de outubro de 2019
CARLOS HENRIQUE DA CRUZ LIMA

Presidente do Conselho de Administração da ABCON

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, nos termos dos artigos 5º, 7º,
9º, 16 inciso IV, 17 inciso I, 18, 21 alínea j e art. 22 do Estatuto, CONVOCA seus associados
efetivos para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 06 (seis) de dezembro do
corrente ano, sexta-feira, às 9:30 hs (horário local) em primeira convocação, com presença
de metade dos associados ou às 10:30 hs em segunda e última convocação, com qualquer
quórum, na sede da ADEPOL/ES, situada na Rua Aluysio Simões, 570, Bento Ferreira,
Vitória/ES, Tel. (27) 3235-3035, com a seguinte ORDEM DO DIA: I - Apresentação e
discussão do Relatório da Diretoria Executiva; II - Apresentação do balanço anual da
ADEPOL-BRASIL, com parecer do Conselho Fiscal; III - Alteração do inciso I do art. 17; IV -
Criação do Conselho Deliberativo da ADEPOL/BR; V - Autorização para ajuizar ação contra

resolução da ANAC; VI - Ratificação da aquisição de imóvel, conforme deliberação da
Diretoria Executiva; VII - Estratégias de projetos da Câmara e Senado de interesse dos
delegados; VIII - Assuntos Gerais.

Brasília-DF, 30 de outubro de 2019.
CARLOS EDUARDO BENITO JORGE

Presidente da Associação

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL
CARNEIRO

RESULTADO DE JULGAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 97/2019

A Associação de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro por meio do Convenio:
PRONON 2014 - SIPAR 25000.162.159/2014-51, comunica o resultado da Dispensa de
Licitação nº 097/2019.Objeto: Curso de gestão. Contratada: Centro de Estudos Superiores
Positivo Ltda. Valor total: R$ 42.670,00 (Quarenta e dois mil, seiscentos e setenta
reais).Homologado em 05 de setembro de 2019.

JOSÉ ÁLVARO DA SILVA CARNEIRO
Representante Legal

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS
CNPJ 15.480.715/0001-66

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convoco, pelo presente, os associados fundadores e efetivos que estejam
quites e no pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária, no dia 13 de novembro do corrente ano, às 11:30h (onze horas e trinta
minutos), em primeira convocação, ou às 12:00h (doze horas), em segunda e última
convocação com qualquer número, na Rua da Ajuda, 35 - 18° andar - parte - Centro - Rio
de Janeiro-RJ, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: 1) Previsão Orçamentária
2020 e 2) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2019.
MARCOS DA VEIGA PEREIRA

Presidente da Associação

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO
T R A BA L H O

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A ANAJUSTRA FEDERAL - Associação Nacional dos Servidores da Justiça do
Trabalho e da Justiça Federal, comunica aos associados à realização de Assembleia
Geral Ordinária - A. G. O., de acordo com os artigos 18, 19, 20 e 21 do Estatuto
Constitutivo, a ser realizada no dia 27 de Novembro de 2019, com 1ª convocação às
14:00 h e 2ª convocação as 14:30 h, na sub sede da ANAJUSTRA FEDERAL localizada

no Térreo Torre B, Anfiteatro Aristóteles, Edifício Millenium, Avenida Marquês de São
Vicente, 121, CEP: 01.139-001, São Paulo - SP, para deliberarem sobre: Andamento das
Ações Judiciais; Prestação de Contas e Assuntos Gerais.

Brasília, 24 de Outubro de 2019.
ANTÔNIO CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE

Presidente da Associação

ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 019/2019 de compra e venda de equipamento Médico - Hospitalar para a
Unidade Sarah Brasília - Centro, que entre si fazem a ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS
- APS e a empresa H. STRATTNER & CIA. LTDA. CNPJ da Contratada: 33.250.713/0002-43.
OBJETO: Fornecimento, instalação e manutenção preventiva e/ou corretiva de
equipamentos de RAIO X. Prazo de VIGÊNCIA do Contrato: 36 (trinta e seis) meses e 13
(treze) dias, a contar de 24 de setembro de 2018. LOCAL e DATA: Brasília-DF, 07 de outubro
de 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 66/2018 prestação de serviços de projeto de
"RETROFIT" dos Sistemas Mecânico, Elétrico e Automação do Plano Inclinado, que entre si
fazem a ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS e a PROJEMEC PROJETOS DE ENGENHARIA
LTDA - ME. CNPJ da Contratada: 17.306.587/0001-64. OBJETO: Prorrogar a vigência do
Contrato, por mais 18 (dezoito) meses, a contar de 22/12/2019, passando seu termo final
para até 22/06/2021. Prazo de VIGÊNCIA do Contrato: 30 (trinta) meses, a contar de 21 de
dezembro de 2018. LOCAL e DATA: Brasília-DF, 15 de outubro de 2019.

EXTRATO DE RESCISÃO

Termo de Rescisão e Quitação do Contrato nº 32/2018, firmado entre a ASSOCIAÇÃO DAS
PIONEIRAS SOCIAIS e a empresa PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA, em
11/07/2018. CNPJ da contratada: 13.196.296/0001-00. OBJETO: Rescisão e Quitação do
Contrato nº 32/2018, relativo ao fornecimento de próteses e materiais especiais
consignados, com comodato de instrumental cirúrgico. LOCAL e DATA: Brasília-DF, 28 de
outubro de 2019.

EDITAIS DE 31 DE OUTUBRO DE 2019
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 11/2019 - ANALISTA DE INFORMÁTICA

A Associação das Pioneiras Sociais (APS) torna pública a realização de processo
seletivo, destinado à contratação de pessoal para o cargo de Analista de Informática,
regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de acordo com o prescrito no artigo
3º, inciso VIII, da Lei Federal 8.246/1991 e criada pelo Decreto 371/1991.

CONDIÇÕES GERAIS:
1. Os pré-requisitos necessários ao cargo são:
- Graduação em Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia

de Software, Engenharia da Computação ou Engenharia de Redes, comprovada por meio
de diploma emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação (MEC) OU graduação nas áreas de Ciências Exatas ou demais Engenharias,
comprovada por meio de diploma emitido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo MEC, acompanhada de curso de pós-graduação strictu sensu (mestrado ou doutorado)
na área de Tecnologia da Informação, comprovada por meio de certificado emitido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC;

- 6 (seis) meses de experiência em desenvolvimento de software, comprovada
em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou em declaração original, contendo
número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade
declarante. No caso de Regime Estatutário, declaração original que comprove o vínculo
empregatício e as atividades desenvolvidas.

2. Este processo destina-se ao preenchimento de 4 (quatro) vagas, conforme
tabela a seguir:

Unidade Número de vagas
Brasília 3 (três)

Rio de Janeiro 1 (uma)

3. As inscrições serão efetuadas via internet, no período provável de 11 a 20 de
novembro de 2019, conforme estabelecido no edital, por meio do endereço eletrônico:
www.sarah.br/rh. A taxa de inscrição corresponde ao valor de R$ 120,00 (cento e vinte
reais).

4. O processo de seleção pública, de acordo com o artigo 3º, inciso VIII, da Lei
nº 8.246/91, constará de etapas eliminatória, classificatória e treinamento.

5. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada na
data provável de 15 de dezembro de 2019, conforme estabelecido no edital.

6. A prova discursiva, de caráter classificatório, será realizada na data provável
de 15 de dezembro de 2019, conforme estabelecido no edital.

7. A prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no
período provável de 27 de janeiro a 21 de fevereiro de 2020, conforme estabelecido no
edital.

8. O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico
www.sarah.br/rh, a partir do dia 6 de dezembro de 2019, para verificar o seu local e
horário de realização das provas, por meio de consulta individual, devendo, para tanto,
informar os dados solicitados.

9. A etapa treinamento é constituída por atividades de aprendizagem,
caracterizadas pela participação do candidato em situações reais de trabalho no contexto
da APS. Serão convocados para o treinamento os candidatos habilitados e classificados nas
provas, obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação, até o limite das vagas
fixado no edital.

10. Durante o treinamento, cuja duração será de até 6 (seis) meses, o
candidato fará jus, mensalmente, a bolsa de treinamento, no valor bruto R$ 7.163,30 (sete
mil cento e sessenta e três reais e trinta centavos).

11. Ao término do treinamento, o candidato considerado apto neste processo
de seleção pública assinará contrato de trabalho, sob regime da Consolidação das Leis de
Trabalho (CLT), com salário bruto de R$ 13.675,28 (treze mil seiscentos e setenta e cinco
reais e vinte e oito centavos) e carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais,
com dedicação exclusiva, não sendo permitida outra fonte de rendimentos, sob pena de
demissão por justa causa (artigo 3º, incisos X e XI, da Lei nº 8.246/91).

12. O prazo de validade deste processo será de 1 (um) ano, contado a partir da
data de divulgação do resultado da aprovação e classificação nas provas, podendo ser
prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da APS.

13. O edital, constando atribuições do cargo, informações para candidatos com
deficiência, datas prováveis e demais dados, encontra-se disponível no endereço
eletrônico: www.sarah.br/rh.

14. O candidato, ao inscrever-se neste processo de seleção pública, assume
conhecer e aceitar as condições estabelecidas no edital do referido processo.

PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 12/2019 - BIOMÉDICO

A Associação das Pioneiras Sociais (APS) torna pública a realização de processo
seletivo, destinado à contratação de pessoal para o cargo de Biomédico, regida pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de acordo com o prescrito no artigo 3º, inciso VIII,
da Lei Federal 8.246/1991 e criada pelo Decreto 371/1991.
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