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MINISTÉRIO PúBLICO DA llNJ\0 
Ministério Público do Trabalho 

Procuradoria Geral da JUstiça do Trabalho 
EDITAL NO 4, DE 14 DE SETEMBRO DE 1992 

REGULAMENTO DO CONCURSO POBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE 
PROCURADOR _DO TRABALHO DE 2B CATEGORIA 

O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de 
suas atribuições legais, e nos termos do disposto no artigo 53 do 
E di tal/Regulamento do Concurso para Pr..çcurador do. Trabalho de. 2ª Cat:g~ 
ria, torna p~blico, para conhecimento- dos interessados, as· Instruçoes 
abaixo especificadas, relativas à ·aplicação da prova escrita a candid! 
to com def~ciência visual: 
1.1. u candidato com deficiência visual prestará as provas escritas 
isoladamente, em sala previamente designada, em_Brasflia, pelo Secret!: 
rio do Concurso,e nos Estados, pelo Secretário da Comissão de Aplicaç!io 
1.2. ·o· candidato será assist-ido pai -3 ·(tiês) fiscais, duran~--e a 
realização das provas, que_lhe· prestar_ão __ o -auxílio necess-ário a sabe-r: 

a)-- leitura das questõ~s ·objetivas, assinalando no Cartão 
de Respostas a alternativa indicada pelo candidato; 

ú} leitura da questão subjetiva, tra-nscrevendo à mão, em 
letra legível, a resposta dada pelO candidato; 

c) leitura d'e títufo, Capítulo ou. artigo, da legislaç_ão 
.admitida no concurso, por solicitação d~ .. candidato. 
1.3. Terão acesso à sala de reali)ação -de P+Ova ape·n_as o candidato, 
os fiscai-s, os sup-ervisores é os membros da-. C'omissão Examinadora· ou da 
Comissão de _Aplica-çãO. Estad.ua1, vedado o- ing'résso_ de qualquer pessoa·, 
ainda que seja -secretário, ajudante, gula·-ou-·parente_- do candidato. 
1 .4. Para_ a -re~liz~-ção da prova d_eveião oS f_i~Cals estar munidos·_ de 
gravador e fitas:_K-,7 ·-.for.nec.idos pelo cahdi-dato, procedendo .a grav.aç.ão 
integral da. prova,· ou. seja-, _da l~itura. e_ resposta das. questões·-. -,objet,!. 
vas, da leitura e resposta da part~ subjetiva e dos téxtos leoais- ~sol~ 

.citados pelo candidato. 
1.5. Encerrada~ prova, a fita K-7 com a gravação deverá ser acbndi 
cionada em ··enve1ope- lacrado e rubricado por membro da Comissão Examin~ 
clara ou Comissão de Aplicação Estadual, e remetida, com os demais doe~ 
mentes, à Secretaria do Concurso. 
2. Aplicam-se, a estas instruções específicas, no que ·cou 
ber, as instru-ções geiais baixadas para a realiz_ação das provas esc r! 
tas. 

(Of. n9 405/92) 

Revogam-se as disposições .em con~rário. 

JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS 

Procuradoria Regional do Trabalho 
17~ Região 

EXTRATO -DE TERMO ADITIVO 
ESPf:CIE: segundo Termo Aditivo ao Contrato de LocaÇãC? gue celebram a 
União Federal, por intermédio da Procuradoria Re'g·ionál "do Trabalho da 
17a. Região e o Sr. · cleber Perina de Faria, repr_esentado. pela Imobili§. 
ria Skemaluga MTK - ImóVeis. OBJE'.rO: Altera. os _p:re-ãrnbulos.-do Contrato ' 
originário é de .seu Primeiro Termo Aditivo, firmados- ·em .01 de abril de 
1991 e 20 de novembro de _1991, respectivamente .. ASSINAM: ·Pela contrata_!! 
te, o Dr. Ricardo Kathar, Procuradoi Regional'da PRT- 17a. Região. e p~ 
lo contratado, a--Imobiliâria Skemaluga - MTK.- 'Imóveis~ 

(Of.n9. 94/92) 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Inspetoria,Regional de Controle Externo no Pará 

EDITAL NQ_ B/9'2 

TC-001.53"!/90-5 -Pelo_ Presente_ Edital ficam citados o sr. AQ 
tôpio Joaquim Magãlhães de Almeida e a sr~. Cecilia Magalhães de Alme..!. 
da, sÓcios da _empresa SANTA .RITA AGROINDUSTRIAL E FLORESTAL LTDA.,para, 
no prazo de 30 (trinta) --dias· contados d.a publicação- deste, apresentarem 
alegações de defeSa ··ou _rec9lherem solidariament_e aos cofres do .Banco da 
Amazônia. S/A.- BASA, a importância de Cz$ -25.343.·000,00 (vinte e cinco 
milhÕes trez'entos e quarenta ·e ~três· mil- crUzados) acresCida dos _ encaE 
gos legais Cievidos a par-tir 'de 19 .11. 87--até a v.ésp!=ra .do -recolhimento,~ 

O _Clébito é_ pioveniente de- operaçÕes irregulares de crédito pr-ª. 
ticadas por àgencia_dores e ex-funcionários do ·BASA em favorecimento da 
Empresa Santa Rita Agroindustrial e Florestal Ltda. 

Pará, 3 de setembro de 1992 

EDITAL-NO 9/92 
TC-450.035/90.-5 -:.. Pelo pres'ente Edital fica citado o Sr. ,Hum 

berto de Carvalho Pires, ex-Prefeito do Município de .Po:i"to · d€ Moz rio E~ 

tado do Pará, _para, no prazo de 30 diaS· ·contados a publicação deste, -ª. 
presentar alegações de defesa ou .recolher aos cofres da. ref_e·rida Pre 
feitu-ra a5: importâncias abaixo discriminadas co~ os _acréScimo legais d~ 
'vidas a partir das _data-s dos recebimentos: 

data valor 
04.01.88 ................... Cz$ 37.874,42 
11.04.-88 •...........•••.•.• Cz$ · 51.243,41 
11.07.88 ................... Cz$ 84.473,54 
14.10.88 ...... , • , .......... Cz$ 102.639.-91 

Os débitos são p~ovenientes de omissão quanto à prestação de 
coritas do exercício de _l98S dos recursos do Fundo Especial de que t·rata 
a Lei no 7.525/86. 

Pará, 8 de setembro. de 1992 

EDITAL NO: 10/92 

TC-05. 082/91-9 - Pelo prese.nte Edital fica cit"ado o Sr. José 
Santa B~.Ígida' Rodrigues Filho, atual Prefeito de Magalhã-es Barata no E.§. 
tado do pará, para, no prazo de 30 (trinta) dias· contados da publicação 
deste, apresentar alegações de defesa ou recolher. aos cofres _do Tesouro 
Nacional a quantia de Cz$ 104.310,00 (cento e quatro- mil trezentos e dez 
cruzados) acrescida dos encargos legais calculados nos termos da legi~ 
!ação em vigor, a Contar de 30.03.88- até a véspera do recolhimento .• 

O débito é decorrente da não-devolução à SUDAM da importância 
acima referida correSpondente ao saldo não aplicádo do convênio no 009/ 
88 firmado entre a SUDAM e essa Prefeitura, cujo ·depósi-to na· Tesouraria 
da Prefeitura foi providenciado pelo ex-Administrador, Sr. mamed Farias 
Mamed edoron. 

EDITAL NO 11/92 
TC-450.035/90-5- Pelo presente Edital fica notificado-o Sr. 

Alfredo Luiz Bentes de Mello, Prefeito Municipal de Porto de MoZ no P-ª. 
rã, para no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da puDlicação 
deste, recolher ao Tesouro .Nacional a importância de Cr$ 240.000,00 (d~ 

zentos e quarenta mil cruzeiros) com os acréscimos legais devidos a pa~ 
tir do término do prazo ora estabelecido .até a véspera do. -recolhimento. 

o débito é proveniente de multa aplicada pelo Tribunal de Co~ 
tas da- União, nos termos do Acórdão no 05/92 - 1~ Câmara, Por não ate_!! 
dimento de diligências promovidas por esta Inspetoria Regional. 

-EDITAL N2 12/92 
TC-450.025/90-0 - Pelo presente Edital fica citado o Sr. Gui 

lherme Mulato Neto, ex-Prefeito da Prefei-tura- Municipal de j-acundá/PA,pi 
ra no prazo de 30 (trinta) dias contados da pUbticação deste, apresentai 
alegações de defesa ou recolher aos cofres da r_eferida Prefeitura as qua~ 
tias abaixo diScriminadas com os acréscimos legais devidos-a partir das 
datas do <recebimento: 

Recebido em Valor 
04.01 .. 8:8 ••.•...•..••.•.•......••..••.••.•..•• Cz$ 45.-449,30 
11.04.88 •••••••••••••••••••••••••••••••.••••• Cz$ 61.492,09 
11.07.88 •.•..•.•.•••••.••••••...•••.•••..•••• Cz$ 101: •. 638,25 
14.10.88 ............•••••••.••.•....••...•••• Cz$ 123.167,89 
O débito e proven-iente de omissão de prestar con'tas dos recu_E 

seis do Fundo Especial da Lei 7.525/86, exercício de 1988. 

(Of.n9 106/92) 

Paiá 9 9 de setembro de 1992 

JOS~ HAROLDO DA ·SILVA LIMA 
Inspe.tor-Regional 

PODER LEGISLATIVO 
Câmara dos Deputados 

Diretoria-Geral 
Coordenação de Seleção e Treinamento 

EDITÁL N9 12, DE 14 DE SETEMBRO DE 1992 

A Coordenação de SeleÇão e Treinamento, no uso de suas atribui
ções e de conformidade com o disposto nó item 4.2.3, do Capítulo V, 
do -Edital no 1/92 1 torna públi,co que o tempo de duração da PROVA PRA
TICA para a Categoria Funcional de OPERADOR DE MÁQUINAS é de 50 minu 
tos por candidato, distribuídos dentre os equipamentos a- s·erem o_bj~ 
to de prova. 

(Of-_- n9 669/92) 

ANA LÚCIA· DE MIRANDA RAMOS 
DiretOra 

PODER JUDICIÁRIO 
Superior Tribunal de Justiça 

EXTRATOS DE CONTRATOS 
CONTRATANTE: Superior Tribunal de Justiça. CONTRATADA: DIGIREDE INFORMÁ 
TlCA LTDA. OBJETO: Contrato de prestação de serviços. técnicos de man~ 

tenção corretiva e preventiva dos equipamentos de processamento de d~ 

dos da marca Digirede._ MODALIDADE DE LICITAÇ~O: Inexigibilidade_ Inciso 
I do art. 42 do· Regula·mento de L-icitação e Contratos- do-STJ. CREDITO OR 
ÇAMENTÁRIO: A despesa correrá à_ conta do programa de trabalho: -
02004001320290001 e -elemento de despesa: 349039. VALOR ESTIMADO DO CON 
TRATO: Cr$ 103.900.000,00_para o periodo de 01 (um) ano. VIGENCIA: O~. 

09.92 a 31.08.93. DATA_.DA ASSINATURA: 01 de setembro de 1992. SIGNATÁ 
_RIOS: José Clemente de ·Moura, Diretor Geral do STJ e Lélio Cruz CorreS 
Gere~te Regional da Digirede Informática Ltda. 
(Of , n9 181/92) 

CONTRATANTE: Superior Tri~nal de Justiça. CONTRATADA: ITA - INDÚSTRIA 
E_ CGM~RCIO DE CARIMBOS LTOA. OBJETO: Contrato de prestação de serviços 
d~ confecção de carimbo~ de-diversos tipos, tamanhos e modelos. MODALI 
DE DE LICITAÇAO: Carta-Convite nº 0107/92, realizada conforme di~posi 

ções contidas no Regulamento de Licitação e .Contrato·s do STJ. CREDITO 
ORÇAMENTÁRIO: A despesa correrá à conta do ptograma de tr~balho: 
02004001320290001 e elemento de despesa 349039. VALOR. ESTIMADO DO CO~ 

TRATO: Cr$ 5'.000.000,00 para o .periodo de 01 (um) ar1o . .,.VIGÊNCIA: 27.08--:-
92 a 26.08.93. DATA DA ASSINATURA: 27 d~ agosto de 1992. SIGNATÁRIOS: 
José Clemente de Moura, Diretor Geral do STJ e Rejane Innecco, Sócia Ge 
rente da Ita - Ind~stria e Comércio de Ca~imbos Ltd~. -
(O f •. n9 182/92) 

AVISO DE'LICITAÇÃO 
·rOMAf1A p_E PREÇOS N9 11/9.2 

A Comissão Permanente de Licitações do STJ, c~ 

munica as firmas intetessadas, que os trábalhos· refer~nte ao andamento 
da Tomada de Preços n2 011/92, te-rão continuidades em 16/09/92 às 15:00 


	Título: EDITAL Nº 12, DE 14 DE SETEMBRO DE 1992 : Concurso Público para Operador de Máquinas
	Autor: Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Legislativo, Brasília, DF, 15 set. 1992. Seção 3, p. 12621.
	Ano: 1992


