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INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS SA

EDITAL Nº 6/2021

AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

PROJETO 914BRZ1094.9
Publicação de 01 perfil para contratação de 1 profissional com diploma,
devidamente registrado, de graduação em administração, gestão pública ou áreas afins,
com pós-graduação em nível de especialização na área de Educação, Administração ou
Gestão Pública, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação (MEC), com experiência profissional comprovada de, no mínimo, 2 anos em
estudos e pesquisas na área relacionada à atividade. A vaga está disponível na página da
UNESCO, www.brasilia.unesco.org./vagasprojetos. Os interessados deverão enviar o CV do
dia 20/05/2021 até o dia 03/06/2021 no e-mail: SetecUnesco@mec.gov.br. Em atenção às
disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título,
de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou
Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas,
no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional.

O UNITPAC- Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos,
mantida pelo ITPAC- Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos S/A, inscrito sob o
CNPJ: 02.941.990/0001-98, para fins no dispostos no artigo 21 da Portaria MEC nº 1095, 25
de outubro de 2018, informa que foram registrados para os cursos de Ensino Superior 278
(Duzentos e Setenta e Oito) diplomas no período 01/09/2020, a 26/10/2020 no Livro de
Registro G-III, com a sequência numérica 2270 a 2312; 2315 a 2354; 2356 a 2440; 2443 a
2481; 2584 a 2495; 2497 a 2546; 2563 a 2565. E para o Ensino Superior Tecnólogo foram
registrados 28 (Vinte e Oito) diplomas em 15/10/2020 a 20/10/2020 no Livro de Registro
G-I, com a sequência numérica 51 a 78. A relação dos diplomas registrados poderá ser
consultada até quinze dias no site www.unitpac.com.br.
Araguaína-TO, 4 de maio de 2021.
SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Reitora

SÉRGIO PAULO DA SILVEIRA NASCIMENTO.
Gestor Nacional do Projeto

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER

EDITAL Nº 25/2021

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PROJETO 914BRZ1071
Publicação de 01 perfil para contratação de profissional(is) na(s) área(s)
Administrativa, cuja(s) 4 vaga(s) está(ão) disponível(is) na página da UNESCO,
www.brasilia.unesco.org./vagasprojetos
e
na
página
do
FNDE,
http://www.fnde.gov.br/gestao-de-pessoas/selecao-de-consultores.
Os
interessados
deverão enviar o CV do dia 20/05/2021 até o dia 26/05/2021 no e-mail:
CCOPI@fnde.gov.br. Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é
vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública
Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como
empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de cooperação
técnica internacional.

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 01/2021. Convênio nº 886405/2019, Processo nº
25000.168504/2019-75. Órgão Gerenciador: Liga Norte Riograndense Contra o Câncer Situada à Av. Miguel Castro, 1355, Bairro Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN, CEP. 59062000, tel: (84) 4009-7402, e-mail: licitacoes@liga.org.br. Preço Registrado: LOTE 01 Equipamento: 02 Fotóforo, marca MD, no valor unitário de R$ 5.500,00 (cinco mil e
quinhentos reais), totalizando R$ 11.000,00 (onze mil reais). Empresa: Comércio de
Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda, CNPJ: 95.433.397/0001-11. LOTE 02 Equipamento: 02 Camas Hospitalar Tipo Fawler Elétrica, marca MetaHospitalar, modelo MT
156 Flex Care UTI Motorizada, no valor unitário de R$ 15.00,00 (quinze mil reais),
totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Empresa: Meta Móveis de Metais Indústria e
Comércio Ltda, CNPJ: 01.866.388/0001-70. LOTE 03 - Equipamento: 01 Bisturi Elétrico,
marca Deltronix, Modelo Precision TC3, no valor de R$ 26.999,00 (vinte e seis mil,
novecentos e noventa e nove reais). Empresa: Deltronix Equipamentos Ltda, CNPJ:
56.014.475/0001-91. LOTE 04 - Equipamento: 01 Lavadora Ultrassônica, marca Ecel, modelo
Beta 35 Jet SDM, no valor de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais). Empresa:
Quickbum E-Commerce Eireli, CNPJ: 30.323.616/0001-64. Vigência: doze meses a contar da
publicação. A Ata de Registro de Preços supracitada, na íntegra, encontra-se a disposição
dos interessados no site: https://ligacontraocancer.com.br/sobre/licitacoes/

MARCELO LOPES DA PONTE
Diretor Nacional do Projeto de Cooperação Técnica
Internacional
EDITAL Nº 7/2021
PROJETO 914BRZ1094.9
Publicação de 01 perfil para contratação de 1 profissional com diploma,
devidamente registrado, de graduação em administração, estatística, matemática ou áreas
afins, com especialização na área de Educação, Administração ou Gestão Pública, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), com
experiência profissional comprovada de, no mínimo, 2 anos em atividades de
monitoramento ou acompanhamento que envolvam o desenvolvimento de indicadores. A
vaga está disponível na página da UNESCO, www.brasilia.unesco.org./vagasprojetos. Os
interessados deverão enviar o CV do dia 20/05/2021 até o dia 03/06/2021 no e-mail:
SetecUnesco@mec.gov.br. Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004,
é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública
Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como
empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de cooperação
técnica internacional.

MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA
EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: extrato de contrato nº 17/2021. Contratante: Caixa de Assistência dos
Profissionais do CREA/RO. Contratada: TALIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Objeto: execução, sob o regime de empreitada por preço global, de obra de adequação e
reforma da fachada e da calçada de acesso, do edifício sede da contratante. Valor total do
contrato: R$ 69.997,14. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias contados da data de emissão
da ordem de serviço. Data de assinatura: 30 de abril de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº
8.666/93.

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

SÉRGIO PAULO DA SILVEIRA NASCIMENTO
Gestor Nacional do Projeto

CNPJ nº 85.031.334/0001-85

EDITAL Nº 1/2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PROJETO 914BRZ1139
Publicação de 1 perfil para contratação de profissional com no mínimo,
Mestrado em qualquer área do conhecimento, mínimo de 2 (dois) anos em docência ou
pesquisa e mínimo de 2 (duas) publicações na temática geral educação, preferencialmente
com publicações de pesquisas na temática formação de professores da educação básica e
2 (duas) na temática gestão educacional, cuja vaga está disponível na página da UNESCO,
http://app3.brasilia.unesco.org/vagasubo/. Os interessados deverão enviar o CV do dia
20/05/2021 até o dia 27/05/2021 no endereço eletrônico dpaconsultoria@mec.gov.br. Em
atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a
qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito
Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou
controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional.

O Liquidante da Nobre Seguradora do Brasil S.A. - Em Liquidação Extrajudicial,
inscrita no CNPJ sob o nº 85.031.334/0001-85, expressamente autorizado pela
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), comunica que iniciará em 20 de maio de
2021, o pagamento dos créditos TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS e com PRIVILÉGIO ESPECIAL
habilitados no Quadro Geral de Credores publicado em 18 de maio de 2021. Ficam os
credores intimados, no prazo de 60 dias a contar desta publicação, a informar os dados
bancários, por meio de cadastro realizado diretamente no sítio eletrônico da liquidanda
(www.nobre.com.br); pelo e-mail liquidacao@nobre.com.br; por meio de carta com aviso
de recebimento (AR), a ser enviada para Avenida Prestes Maia, 241, Condomínio Edifício
Mirante do Vale, 37º andar, Centro, São Paulo/SP - CEP: 01031-902; ou presencialmente,
no endereço supramencionado, mediante agendamento prévio por meio do telefone (11)
5069-1177. Os dados bancários devem ser completos (Banco, Agência e Conta) e de
titularidade dos respectivos credores para que os recursos possam lhes ser transferidos
diretamente pela liquidanda, sem prejuízo da possibilidade de haver depósito judicial de
valores relacionados aos créditos habilitados cuja execução judicial tenha sido iniciada
contra a liquidanda. Todos os credores habilitados, independentemente da ordem de
classificação de seus créditos, devem manter suas informações cadastrais e bancárias
atualizadas junto à liquidanda. A relação de credores e demais informações podem ser
obtidas por meio de consulta ao site www.nobre.com.br ou pelo e-mail
liquidacao@nobre.com.br.

WILIAM FERREIRA DA CUNHA
Diretor de Alfabetização baseada em Evidências
EDITAL Nº 2/2021
PROJETO 914BRZ1139
Publicação de 1 perfil para contratação de profissional com no mínimo,
Mestrado em qualquer área do conhecimento, mínimo de 2 (dois) anos em docência ou
pesquisa e mínimo de 2 (duas) publicações na temática geral educação, preferencialmente,
experiência de consultoria em planejamento educacional: para governos, organismos
internacionais e institutos de pesquisa na área de planejamento educacional e publicações
de pesquisas: na temática gestão escolar ou planejamento educacional, cuja vaga está
disponível na página da UNESCO, http://app3.brasilia.unesco.org/vagasubo/. Os
interessados deverão enviar o CV do dia 20/05/2021 até o dia 27/05/2021 no endereço
eletrônico dpaconsultoria@mec.gov.br. Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de
22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da
Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou
indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos
projetos de cooperação técnica internacional.

PEDRO PAULO PEREIRA MOTA
Liquidante
CNPJ nº 85.031.334/0001-85
AVISO
O Liquidante da Nobre Seguradora do Brasil S.A. - Em Liquidação Extrajudicial,
inscrita no CNPJ sob o nº 85.031.334/0001-85, informa aos interessados que o Quadro
Geral de Credores (QGC), atualizado para a data-base em 30 de abril de 2021, se encontra
disponível no site www.nobre.com.br, para conhecimento geral, podendo qualquer
interessado, no prazo de dez dias, impugnar a legitimidade, o valor e a classificação dos
créditos inseridos, alterados ou excluídos em relação ao QGC publicado em 18 e 19 de
fevereiro de 2021.

WILIAM FERREIRA DA CUNHA
P/ Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação

ORGANIZAÇÃO PAULISTA DE EDUCACÃO E CULTURA

PEDRO PAULO PEREIRA MOTA
Liquidante

AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMA

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A
CIÊNCIA E A CULTURA - REPRESENTAÇÃO NO BRASIL

Mantenedora: Organização Paulista de Educação e Cultura/CNPJ: 43.042.837/0001. Para

EDITAL Nº 26/2021

fins disposto no art.21 da Portaria MEC nº 1.095 de 25 de outubro de 2018, esta

PROJETO 914BRZ1071
Publicação de 01 perfil para contratação de profissional(is) na(s) área(s) Jurídica,
cuja(s)
3
vaga(s)
está(ão)
disponível(is)
na
página
da
UNESCO,
www.brasilia.unesco.org./vagasprojetos
e
na
página
do
FNDE,
http://www.fnde.gov.br/gestao-de-pessoas/selecao-de-consultores.
Os
interessados
deverão enviar o CV do dia 20/05/2021 até o dia 26/05/2021 no e-mail:
CCOPI@fnde.gov.br. Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é
vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública
Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como
empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de cooperação
técnica internacional.

Instituição de Educação Superior informa que foram registrados diplomas no período
de 18/12/2020 a 31/03/2021, nos seguintes livros de registro e sequências numérica:
Livro 02, 03 e 04, registros 5453 a 5782). A relação dos diplomas registrados poderá
ser consultada em até quinze dias no endereço http://www.unipaulistana.edu.br/.
São Paulo, 17 de maio de 2021
PEDROLINA MENDONÇA DE MESQUITA

MARCELO LOPES DA PONTE
Diretor Nacional do Projeto de Cooperação Técnica
Internacional
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021052000166

Reitora
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

