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4vinhentos ·• oitenta • oito ~li cruz~tros). IJ • Par• o "S - Conforme 
o esta~elecldo na Cliusula Quinta do Convênio Onlco n~ 12/83 de 01.6 . 33 
111 • ~•r• o Estado· Responteblllzar·so-â pelo• vencl~ento\. sal.rios . ~ . 
~~~~~~~,~~~~, , p•rtl• • 01.06.:~ ~ t~•~ dwr•ção até )1 de deze~-
r• • 1: tlf I r 'd Qw ~•o se rã prorro •J 31.Jo anualmente. 

a "" :. •n11u• H I I i.U U. 
~.::.,.t • rcw I ... Secretirio·Geral do Mlnhtêr-lo d• SaÜ· 

t • r ~c~ la ~A~ID ' • ~ ~~1 I. Secretârlo•&eral do ~lnlstirlo d• Educaçio e 
t~•• r•; ~ ·ay•lo 41 l•lliW Fonseca. Presidente do Instituto Nacional de 
& 11t1a.inLh .. .,ls• '-• Pt• •e·n-e-1 ~ Oçl.tl J ,;_ e 'I.,• t1 ti h - • t.•c., -
tárlo oe Saúde do Estado de Rondõnla . ~efercndo ; Jarbas Gonçalves Pas 
sarln~o. Ministro da Previdên~i• e Assl~têncie Socl•l; Weldyr Mendes Ar 
coverde, "lnfstro da Saúde; l•ther d~ Flguelre4o 'err~z, ~inlstra di 
Educeçio e Cultur•; Jorge TeiAelra, ~overnador do Estado de RondÕnia. 

~sPrcrE: Prl~eiro Termo Aditivo ao convinlo n~ ~S/~~. ccl~~r~do e~tre o 
MTnTiterlo d• Previdência~ Asslstênci• Socl~l. COM a intcrveniCnci~ do 
I~Jtltuto ~•clon•l de A'slstência ~·~~ica da Pr~vi~~nc{l S~cial, o - i ~nis 
terlo da S~~de. e o [st~~o de Coi.s, por lnter~édlo d~ Secret~rla de Lt 
t•do de Seude. -
~: Co~ vlstel i !mp14ntaçio c e•ecu~io ~radual do Pro1ra•a ~e A· 
çoe' Integradas de S•ude na k~~ional de Cofâni3 . 
VALCA /! 934 : I • Oo 11PAS. •tr•veJ do IUAMPS • no perfodo de junho o1 \te· 
ze~ ~r~/~4 a _conta de recur~os alocados a •t i vid•de 2035·SI~~·)22.20·~eo 
rltnteçao e ~~cl~na11Jaçio ~a As~l•tincl~ ttidlca- Aç~e' lnte9re~~~ p~~ 
r• Atendl~nto "edlco • Transferenclas a Estados e ao Distrito Federal, 
constente do orçe~ento eprovedo para o INA:1PS • ~ota Orc•~~nt~rle n! 
02/8•. de ~~/C6/6~. Unl~ado Orioment.rla S~3-~0o.) no vÓior de'· ' ····· 
Cr$ 1.]62.,u~l~i6,..oo (hu,... bllheo, treze"toa • sessenta e dois "lthÕes e 
oitocentos e ~•ssent• e três mil, oitocentos e 1essenta e quatro cruzei 
ros! • 11 '"''•r• ~MS: Os recursos fln•ncelrot destln>~cJos à llteçlonal dê 
Colanla, no conwcnlo unlco n~ 03/~3 e r~~oect1vo piAno •nual de traba
l~o l~te9r•do e no1 contratol firmados com • Secret•rle de ~•Üde. 111 • 
Par• o lstado • responsabillJa~·sc-~ ~elos ~cncl~~nto~. s41drlos e ou• 
tras Ce!pesas. Os recur101 correrão por conta dat C•te1orias 'u"clon311 
Pro9ra~t~atlcas 2701.1)750)12.117 • tr•"sferi:ncla para ""•ttwtençio ~aOSE:;O 
27011,75~2a2 • 2S2 • H~nutençio Rede Ho•pltalbr ~~ral. 27~1137S~2S2·2~1· 
h•nwtençao e Fwnclonemento da Rede Hêdlco-CdontoiÕ11C4. 
~L\!.1~: Ooh (02) enos. • p•rtlr d• sua essln•tur.11• renovan• 
1o·~e. autonetlca~ent~ e succssiva~entc, por lgw~ls perfodos. 
DATA ) [ ASSJ•ATURA: OS.ú~.b~. 

A5StttL,..; ~OJ!"! ·,;;Abreu e Llfl':a. Secretjrlo·Ceral do Hlnlstérlo C.l ~.~ ... 
~glo Ha,..lo Patqual i. Secret.rlo-Cer.:JI do ~inlsterio ~., Educ.1çio e 
Cultura; Aloysio de Satles ronseca, Prcsldcnt~ Jo lnstltwL•) Na~lonAI de 
Al~lst~ncla ' 1 ~dlca da Prevld~ncla ~ocl•l: Ron~l Ed~•r lltl~ciro Sccrct~· 
~'e ue ~~~~- ~~ f•!~~~ d~ Co1i~. _ Refercndn: J~r~~, ~nnçal~cs ~.,~.1rlnh~ 
·'llntstro d• '"!vldehCI.l e '''si•t.-nct• :toe•••· 'l itloyr . ·tf!.~,. ... ..:,. : .. , . . .... r..: ... , 
Mlnl\tro d• S~ ~dc; Elth~r de Fl,uelredo Ferr•a, l llnlltr~ ~• [Juc~çio e 
Cultwra; Ir h !lezen<te '11c~ado, ~overn,a~or do (st.1do de r,Qiis. 
(Ot. n9 211/841 

Superintendência Re,Ponal no Rio de Janeiro 

no Poe~o de ~ 
Deeta cidade. 

~~\o, paza qualquer proeed~ento juéicial. 
V~ll"• 

1!1 • l 
~ (D;aps) e t:ABCOS VIr.ICitJS S.Q. 

Central de Medicamt'ntos 
Comiuio de Licitaçfo 

CONCORRtNCIA N9 02/84 

Reti f1cacio 

E4it.ol do Lic:Luçào. oonatituida pelA Portaria"$ 64, do l2 . 06.84, elo Pnl&i 
dente da Cla.">tral de Hed1~- <DE, toma piiblla:>, para ciência clo8 in-= 
&oiÓ>a, a sequinta alteraçao elo subitun 5.6 elo Edital do LicitaçÕOdaCl.2>oorrinc1a' 
r<;~ OC2/84, AVi!IO pü>lleodo no o.o.u. de 18.06.84, Seçiio I, página 6742: 

Q>de '"" li: CRX, c substituição- swlt.ns 5.2, 5.3 e 5 . • • ••.••.•••• • 
\~!i.-- : CRX, em substituição..,.. S\ll:;1tena 5.2 CIU 5.3 1 5.4 e 5.5, • •••• 

são oantidaa todas as c:lomal.o crrx!içêies, incluaive local e horirio estabele 
cicloc no .-end.a>odo ed1 tal. -

fOf. n9 81/84) 
Bru!lla, C4 do ju1!X> dt 1984. 

TRIBUNAL DE CO:'-óTAS DA UNIÃO 

Secretaria das Sessões 

Sa forma do art. 99, item. I\', §§ 19 e 39 do Regimento Interno 
(~ Suptem~nto ao Diário Oíic.ial da União de- 19 de d~z.cmbro de 1977). f o 
raa jncluídos- em dt'corrênc.11 de d~~pachos exar3dos pelo Relator,MiniS 
tr~ Joio No&ueira de Rezende- e~ rauta Especial para julga~cnto pelÕ 
TT1bun1l, os processos de toaada de conta! especiais,adiante indicados : 

!!.!! ~ !!:.«z!~ Somes dos Responsáve1s 
1) 030 073/82 Ancilon Coacs Filho, Roberto Ratuíra Furtado da 

Cruz, Jarbas SMlviano Duarte, Eduardo Wanderley 
Cost~. Edmilson Soares Lins e Espólio de Victor 
Andre MU!Ier 

21 ~30 
3) 030 
4) 030 

5) 030 

b) 030 

7) 030 

OR3/82 
Zbl/12 
Zbb/12 

27 2182 

6~ 9/ 82 

~~: 1á'2 

Pedro Cícero da Silva e 'Erlrnilson Soares Lins 
Ana Sales Co~ta ~ Jarbas Salviano Du~rte 
Bartolo~eu ferra:, Jarba~ Salvi3no Duarte,Espólio 
de Victor Andri MUll~r, Ed~ilson Soares Lins e 
Roberto Batuíra Furtado da Cru: 
Cícero Gome~ ~ova~s. Jarhas Salviano Duarte, E~,,5 
lio de V1ctor André ~U1J~r e Ed~il~on Soares LinS 
J; JávJ:o ~UhCS ~<'Cil'S, ~.J vaJdo I.U1Z ~I )\"3 ~~t·ry, [d 
rr.ilson Soare! Lin~ ~ Jarl'-:~s S.:d\'1ano Ou3rte -
Auda! 01n1~ d~ Carvalh~ ~arros, Jcsé f~rreira do~ 
Anjos, Da~ião U~ald~ de Nora~~. Ed~ilson Soares 
Lins, Eduardo Wanderle-y Costa, RobttrtoBatuira. Fur 
tado da Cru:, Espólio de V1ctor André MUller e 
I!aac Bernardo de Lima 

8) 030 95~/82 lrimõl.r !-4cne:es da Silva, lv3n.ilson Batista dos San 
tos, f"allaétlO OlÍ~np.10 M•.ia, Espólio de VJ(tor Aii 
dré Mllller, EdJailson Soares l.1ns, Edu3.rdo handei' 
lcy Costa c Adcm3r Perc i r.a E:rasileiro -

9) 

!O) 

11) 

121 

u 

031 192/12 

031 19~/82 

031 199182 

031 211/82 

T.C., 

~~~!: :~sc~:~~!~~o Guimarães Melo e lv3n~lson ~~ 
lvanil!on b.1ti s ta dos Sõ.~ntos, f.'>pÓlio d~ \'tctor An 
dr~ MUller, Ldmil~on Soare~ Lir1s, Roberto Raturri 
furtado da Cruz~ Josi Lu:i3 Filho 
Jos~ l.uzia ~ilho, J3rba~ Salviar1o Du~rtc, E~pdl1o 
de Victor Andr~ ~Uilcr, Ldmtlson Soare ~ Ltns e 
Adauto d~ Sou:3 Frtlre 
Edmilson Soares lins 1 Eduardo ~andcrl~y C~sta, E~ 
pólio de Victor Andre MUl!er, Jloherto &atuíra ftJf 
tado da Cru:~ Jo5o .lo'~ \tccntc 
Edmil~on Soare!- I ins, J.1rhas S.Jl\·iano Duarte, 1:.~ 
pólio de V1ctor André MUlJcr. ~aberto Batuíra Fu! 
taao ~~ ~ru: ~ Ju;v ~wi•~~ ~~~-~~ 
fJr.ulson S03U:S Lln"'• f:spÕiio üc \'tctor :\ndré ~IUl 
ler. Lui: Caval~3nt.i So\·aes C" Uli'~npio lhonÍsJ~ Sã 
Francisco de Assis d~ S~, Ed•ilson Sodres Lins ~ 
E~p51Jo ~e Victor Andri MUllcr. 

Ses•Õ••· •• 03 de julho de 198~ 
ANTONIO DA SILVA FERREIRA 

Chefl> do S.A.S. 

Dr:p d 

p Trt'inamento 

fO~CURSO POBLJCO PARA TAQUftRAFO LéCISLATIVO ADJUNTO 

c. 01/84 

EDITAL 

D~ orde11 do Senhor {)iretor-Ge-r:d da 5ccretaria da C.imara do). 
Deputados, faço público que e~t3rio abertas as inscriçõ~s para o Con • 
curso rúbJ i co destinado ao pre-c-nchit~cnto de '! f.st.'te) vaeas Jo car&o de 
TAQUTGRAFO LECISLAtl\•o ADJU:;To. da Categoria Funcional de TaquÍirafo · 
Leaislativo. do Quadro Per•anente da Câaara dos Deputados . 

1. 

2. 

CARAC1nTSTICAS DO CARGO 

}1\SCRIÇOES 

2.1 - Perfodo : 09 a l0/07/84. 

se•anaís. 

2.2 ~ local e hor~rio: Câmara dos Deput~dos. Anexo J. 21• andar. 
sala~. Ue l~:3U ~$ 17:30 horas. 

2.3 ·Taxa de CrSIO.OOo,oo (de: mi! cru:eiro•). depositados no 
B3nco do Krasil. A~;nci~ Central e sua rede de sucursais, 
à conta da Câmar.:~ Jos neputados. 
2. 3. 1 - t:• hipótese a 1 gu•a httve rã .Jt>\'Ol ução da taxa de in!_ 

crição. 
2.4 - Requisitos: 

a) Ser bra~ileiro ou cidaJio beneficiado pelo Decreto n 9 

i0.391/7Z~ 
b) Estar ~~ di~ com as obriaaç5es eleitorais e o Serviço 

Militar~ 
c) Ter idade ~!ni~a d~ 18 ~dc;oitoj anos e máxima de 50 

(cinqUenta). Independera deste .último lillite o candida-
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2.5 -

2.6 -
2.7 -

z. 8 -

J.i -

to que comprovar,-mediante declaração funcional. ser 
servidor de Orgão d~ Administr~ção Federal Direta ou de 
Autarquia Federal. 

Exi1incias para inscriçio: · 
2.5.1 - Apresentar: 

a) carteira d& identidade; 
b) coaprovant~ da taxa de inscrição; 
c) 2 (duas) fotosrafias 3~4 recentes e ieuais. 

2.5.2 - Assinor declaraçao de: 
a) estar ea dia com suas obrigações eleitorais; 
b) estar ea dia com o Sen·iço Militar, se candida-

to do sexo iZias..:ul.ino. 
Os documentos rcfetidos neste item serão exiaidos 
dos ~andidatoi apr~vados, antes_da respectiva ~os
se, Importando a nao aprcscntaçao em insubsisten -
cia_da inscrição, nulidade de aprovação ou habili
taçao e perda dos direitos decorrentes, sem prejuÍ 
zo das sanções penais aplicáveis à falsidade da di 
claração. -

Z.S.3 - Preencher com letra de forma e assinar a Ficha de 
Inscrição obtida no local. a qUal não poderá con
ter en1endas ou rasuras. 

A insc~ição poderá ~er feita por procuração. 
O cand1dato rec~hera, no ato da inscrição. Cartão de Iden
tificação, e ma~1Cestará sua opção quanto ã prova de 1Uio
•• Estranseiro (Inglês ou FrancesJ. bem como sua preferên
cia por maquina Je JatJlografja elétrica ou manual. 
As inscriçoes homologadas serão publicadas no Diârio Ofi -
cial da União, Seção l, Parte 1. e/ou Diário do Con&resso· 
Nacional. Seção 1. 

!lAS PROVAS 
Ser~o reali!aJas ~m BrasÍ1ia-nF. d1vule:JnJo-se oportunaaen 
te. através de avi~o publicaJo no D1ár1o Of1c1al da Un1ão: 
Seção I, Parte J. e/ou Uiârio do Conaresso Nacional, Seçio 
I, dat:Js. local, horário. etc. 
As provas serão assim distribuídas: 
3.2.1 - PORTUGU[S : 

A prova constará de ! {~uas) p3rtes: 
a) Correção de t~xto. com ua mínimo de 20 (vinte)' 

linh~s. no qual ter·tam sido inseridos erros. 
b) Pontuaçào de t~~to. ~oa u~ mínimo de lS (quin-

to) I inhos . . 
Os textos serio cAtrai~o~ ,je Anais da Cimara 
~os UcpvtaJos. sort~aJo~ no •omcnto ~a prova. 

A pri.~teira parte J;J rro\·a valerii (,0 (sessenta) pon 
tos e .1 ~c,unl.!a. partl· .10 (q1urcnt.1.) pontos. -
Duraç~n d3 ~rn~2 . . . .. ~! ~~:~;; ~~r~ :. 

l.Z.Z - UGI~ESTO I~HR.'O iJA CÂMARA DOS IJHUTADOS E 
~SttfDH~.\c} F..:.f\UtAL: 
A prov3 dividir-se-~ e• o: (duas) partes. co• for
•ulaçÕ~5 vcrsa~Jo sobre: 
a) RECIME~lO l'UR:.O l>A C,I~RA DOS DEPUTADOS 
b) COSSllTUIÇ~O FEDERAL 
Cada porte da prova valcri 50 (clnqUenta) pontos . 
Duraçao da pro"·• •••••. J: .30 hora (LUIIa hora e t r in
ta ainuto~J. 
3.l.Z.l • RECI)f!.STO I~TER!\0 0.~ C,t"tARA DOS 

DE i'C! .. \üúS: 
XJ r. t ·Jto 1 

lH spos lÇÕes prcJ .i.aino1res 

C:aprrulo t 
Da se-Je 

I) Título 11 
Dos oraaos da Cãm.1ra 
Capftulo I 
Da Mesa 

g:sj~e!!dência 
C) Título lll 

Das Sessoes da Cãmara 
Capítulo I 
b1spos1çoes Gerais 

C.1pÍtulo V 
Da ata 

3.2.2.2 • CONSTJTUIÇ~O FEDE~L: 
e) Do Poder Legislativo 

a.a-gecaol ·· 
1spos1çÕes Gerais 

a.b • r.Ç~Oalla1 r1 a dos Deputados 

a.c • g~Si~~n!J! Federal 

a.d - geçiio 1\' 
as atrlbtliç5es do Poder Lee1s

lati v o. 
OBSERVAÇAO : Não serão peraitidas consultas à Constituição • 

federal e ao Reijllento . lnt~rno d.a Càmara dos 
Deputados. 

3. 2.3 • lDIOMA ESTRA~~GEI~O (ln&lês ou Francesj: 
A prova consta ri de tradução. se• cons-ulta 
a dicionário. de texto com aproximaaam~nte 
20 (vinte) linhas. 

5. 

duração da prova ...... 1 ;lO l!ora (lUla hora e 
trinta •inutos). 

:$.2 •• ~ TAQUIGRAFIA: 

4.1 - Português 

J.Z.,.l • REGISTRO TAÇUIC~FICO. durante 10 
(det) llllnutos, . de d1tad.o feito na 
velocidade de 90 a 95 p4lanas 
por minuto 1 da seeuinte forJia :.90-
90 - 91 - 91 ~ 92 - 92 - 9l - 9l· 
u - 95. 
PRAZO PARA DECIFRAçAO: 03 (três) 
horas. 

3.2,,.2 - REGISTRO TAQUIG~FICO. durante OS 
{ctnco) m1nutos. de dit3do feito 
na velocidade de 95 palavras por 
llinuto. 
PRAZO PARA DECIFRAÇAO: 02 (duas) 
horas. 
A nota ela prova de Taquigrafia se 
rã a aéd.ia aritmética das notai 
dos dois ditados . 

pos CRlT!RIOS DE JULGAMENTO 

- serão descontados de u• a três pontos. por erro. confo! 
ae • aravidade. 
no caso de repetição de erro. só u• será coaputado. 

4 . 2 - Taguicrafia 
As notas serão atribuÍdas de acordo coa os critérios abai• 
.xo: 
Ditado de 90 a 95 palavras por •inuto: 
• 100 erros ..•.•••••••• nota 60,00 
-nenhum erro .•.••••••• nota 100,00 
Ditado ce 9> palavras por •inuto : 
• 50 erros ....••.•••••• nota 60.00 
-nenhum erro.- ••••.••• nota 100.00 
As demais notas s~rão apuraúa! ~roporcional•ente. 
Para a contarem de erros. usar·se-á a seeuinte norma : 
aj cada palavra omitida, acresciJa ou substituída c om alt~ 

raçio de sentido: ~m erro ; 
b) caJ3 palavra omiti~esciJa ou substituída se~ alt! 

ração de sentido : •~io erro; 
c) palavrAs soltas. certas. sem for•ar sentido: meio erro 

por pal:J\•ra; 
d) p.alój\"ras soltas, erradas, sem {oraar sentido: !!:.._erro 

por fl.Jlavra; 
e) erros Jc Portuauês. çonforae ~ rravidade. a critério 

J~~ ~~~~in&~Y•c~ ~ ~e10 err(J ~ ~o1s erros; 
!) no caso de concorrenc1a Je ~rros (por exemplo: omissão 

d~ OS palavras e substitu1ção por 03 erradas) computar-
5e•i a nú~cro •.aior de erros; 

1J os erros em aais de uaa palavra contar-se-ão uma vez. 
desde que conseqUentes. a critério d.a Banca Exam1n01do -
ra. 

DA CLASSIFICAÇ~O 
S.l- A cl~ssiCicaçio do candaJ.1to obcileceri às seauintesnoraas: 

a) A todas as provas serão atribuÍdas notas de O (zero) a 
100 (cem) pontos. At prOvas de Portuauês. Reiimento ·In· 
ter~o . e Constituiçã~ Federal e Taquiarafia serão elimi
natorlat, com o ~1n1•) de 60 (sessenta) pontos para h~
bilitação. A prova de Idioma Estranaeiro será classi!i
catõria 

b) As provas terio OI Se&uint~S pesos: 
Portueuês .................... ~ ...••• • ••••. , ............. 2 
Reaimento Interno e Constitu1çào Federal ............... l 
ldloma Estrar.ceiro ••••••. • ••.•..••••••.••••••••••••••. 1 
Taqui~ufia ........................................... 3 
A méd1a fino1 será obtida dividindo-se por O~ (sete) a 
soma do resultado ~a multiplicação das notas das provas 
pelos respectivos pesos. 

c) os candidatos habilitados ~erâo relacionados em or
dea decrescente das nota• finais obtidas. 

4) os casos de empate na classific~çio final serão re
sol~idos a favor do candidato que obtiver aaior núm! 
ro de pontos. suces3ivamente: 
1 - na prova de Taqui&r!fia; 
2 - na prova de Portuaues; 
3 - na prova de Re&imento Interno e Constituição Fe

deral; 
4 - na prova de Idioma Estranaeiro. 

e) aeõs o julgamento pela Banc~.e antes da identifica 
çao. as provas ficarão ã Jisposi.ão dos candidatos.
para vista, ea local, data e horario que serão divu! 
1ados oportuna•ente; 

f) o candidato poderá apresentar pedido de revisão no 
prazo de 48 (guarenta e oito} horas. a partir da vis 
ta da prova. a Diretora da Coordenação de S~leção ê 
Treinaaento. que o julgará. após apreciação. ea ter
aos conclusivos. por parte da Banca Examinadora; 

&J a decisão da Diretora da Coordenação de Seleçào e 
Treinamento será s~bmetida à homolo&ação do Clretor
Ceral da Câmara dos Deputados. Com a homOlo&ação ces 
sa a íá~ re~ursal em instância adainistrativa.. -

h) somente serio apreciados refursos apresentadGs sem 
quebra d.e sigilo. não identificado o candidato. redj.. 
sidos e• termos adequados e que indique• cos clareza 
a matéria objeto do pedido de revisão. Os que não o
bservarem estes requisitos serão liminarmente indefe 
ridos; -

i) Serão publicados apenas, ea relação a cada prova.be• 
como à classificaçao final, os resulta~os referentes 
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aos habilitados. ficando M listaicm global i dispas! 
ção dos candidatos; 

j) a habilitação do c~n~idato ~erá co•prov~da. exclusi
vamente. através de divul~ação no Diário do Conares
so Nacional. Seção l, e/ou Diário Oficial da União. 
Seção 1. parte I. 

piSPOSIÇOES GERAIS 

6.1 O proviaento de carcos obedecerá expressaaente à ordea 
de classificação final. 

6.2 - O concurso terá validade de 02 (dois) anos. prorroeã -
vel por mais 02 (dois) anos. a contar da data de publi 
cação da reseectiva homolo&ação pelo Diretor-Geral. -· 

6.3 - Será obri&atorio. e• todas as provas. o uso da ortoara 
fia oficial (Pequeno Dicionário da Líneua Portuauesa,
da Acadeaia Brasileira de Letras - Ed. I•prensa Nacio
nal - 1943. co• as alterações da Lei n• S.7óS. de 
20.1Z. 71). 

6.4 -As provas de Português. Constituição Federal e Reaiaen 
to Interno e Idioma Cstraneeiro serão manuscritas ã 
tinta. devendo o candidato comparecer munido de caneta 
esferoaráfica com carga preta ou azul. 

6.5 - A traduçio dos re&istros taquigráficos seri !cita i aá 
quina, fornecida pela Secretaria da Cãaara do$ Deputa~ 
dos ou dr propriedade do candidato. O bloco seri d1s -
tribuÍdo na hora da prova. podendo ser trazido pelo 
candidato. 

6.6 - O candidato somente terá inzresso no local da prova 
portando Carteira de Identidade e o Cartão de ldentifi 
cação fornecido no ato da inscrição. . -

6.7 Para si&ilo do juleaaento, será adotado processo iape
ditivo de identificação das provas, as quais deverão. 
para isso. oferecer o mesmo aspecto •atcrial. 

6.8 ~ Será atribuÍda nota O (z~ro) à prova que apresentar si 
nal ou convencão aue p~ssibilitc sua identiflc3çio. 

PROGRAMA EDITORIAL 
DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

V~l I--

Coleçao Memória Jurídica Nacional 

Hi!>tória do Direito Nacional 
lsidoro Martins Júnior 

Cr$ 700.00 

Vol. 11 - Projeto do Código Civil Brasileiro 
Coelho Rodrigues 

Cr$ 1.500. 00 

Vol. IV - Apontamentos para o Direito 
Internacional 
- Antônio Pereira Pinto (4 tomos) 

CrS 1 .200. ~ (o tomo) 

REVISTA DO INSTIT O 
DOSADVOGADOSBRAS~EmO 

N~ 61 - 2~ Semestre de 1983 

- Teixeira de Freitas, Comemora~s do seu centená · 
rio, no Brasil e na Europa 

- Conclusões da UI Conferência dos Institutos de 
Advogados 

- Pr~sença do Instituto dos Advogados Brasileiros no 
exterior: Estados Unidos. Egito. Ulia 
JuiZado Especial para julgamento de causas de 
P.eQueno valor 
Aperfeiçoamento do Sistema de recrutamento dos 
magistrados 

Divulgação n~ 1.393 

Preço: Cr$ 4.000.00 

6.9 • Serí excluÍdo-do ConcUrso, poT ato da Diretora da Coo! 
denação de Seleção e Treinamento, o candidato que: 

6.10 

6.11 

6.1Z 

6.13 

6.14 

a) retirar-se do recinto, durante a reali:ação de pro
va, sem autorização; 

b) aair com descortezia para com os examinadores, auxi 
liares ou qualquer autoridade presente; 

c) coaunicar~sc com outros candidatos ou pessoas estra~ 
nhas. verbalmente.ou por escrito, ou utili~ar~!e de 
notas, livros ou lmpTessos, durante a real1zaçao das 

-Nãop~:!::i seaunda chamada, seja qual for o motiv~ ale
aado para justificar a ausênc1~ do candidato. O nao coa 
parecimento a qualquer prova. importaTá em exclusão dÕ 
concurso, considerados se~ efeito os exames porventura 
já prestados e nio lhe sendo permitido prestar as pro -
vas subsequentes. .. 

-A inscrição do candidato implicara conhecim~n~o destas 
instruçaes c co~proaisso de aceitar as _cond1çoes do co~ 
curso. nos termos estabclec1dos neste ~ditai. _ 

-A Banca Exaainadora compete a elaboraçao, aplicaçao e 
correção das provas. 

-Os casos omissos serão resolvidos pela Diretora da Coo! 
denação de S~leçã~ e Tre~namento. ~ . 

-Todas as convocaçoes, av1s0~ c resultado~ serao publ~S! 
dos no Diário do Coneresso Sacion3l. Seçao l, e/ou Dla
rio Oficial da União, Seção I. Varte 1. 

-Observar~se~á a ordc• estabelecida neste Edital para a 
reali&açio das provas. 

Of. 357/84 

Brasília. em 03 de julho de 1984 
LUCY M.\CILL NEI\'A 
Diretora da CST 

MINISTÉRIO DAS RELAÇOES EXTERIORES 

LISTA 
DO 

CORPO DIPLOMÁTICO 
Ordem de Precedêncaa dos Chefes de Miss.!o 

Encarregados de N"gbcios 

Países cujos Interesses iolo reprt'sentados por outras Missões 
Diplomiticas 

Organismos internacionais com represanta~o no Brasil 

Chancelarias 

(Preço CrS 1.200, 001 

À venda no Departamento de Imprensa Nacional 
SJG Quadra 6 - Lote 800 - Brasnia - DF 

Telefone: 226-7175- Ramats 305 e 309 

SEPARATA DA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL 

(Nova Edição) 

Decreto n~ 89.312, de 23.1 .1984 

Cr$ 1.650, 00 

À venda no Departamento de 
Nacional - SIG - Quadra 6 - Lote 800 -
Telefone: 226-7175 - Ramais 305 e 309. 

Imprensa 
BrasOia -
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