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ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA IMPRENSA NACIONAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ELEIÇÕES PARA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL BIÊNIO 2022/2024

A Diretoria da Asdin, por sua Presidente, nos termos do art. 52 do Estatuto,
declara aberto o processo eleitoral, que obedecerá às normas constantes do Título V do
mencionado Estatuto (Arts. 50 a 62), convocando Assembleia Geral, a ser realizada nos dias
25 e 26 de novembro de 2021, para eleição do Biênio 2022/2024, dos membros da
Diretoria, constituída de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário, Segundo
Secretário, Primeiro Tesoureiro, Segundo Tesoureiro e Procurador, e dos membros do
Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) titulares e 3 (três) suplentes. O registro das chapas
para as eleições da Diretoria e de candidatos para as eleições do Conselho Fiscal deverá ser
realizada no período de 06 a 20 de outubro de 2021, na sede da Associação, mediante
petição, contendo os nomes e os números de matrícula dos servidores, acompanhada da
respectiva anuência de cada um deles, bem como, no caso de chapa, a indicação de seus
membros que irão integrar a Comissão Eleitoral (titular e suplente), além da pessoa
designada para representa-la e ainda, o nome com o qual pretende concorrer às eleições.
As chapas para as eleições da Diretoria e os candidatos para as eleições do Conselho Fiscal
deverão fornecer, ainda, obrigatoriamente, o endereço eletrônico no qual receberão
intimações e comunicados. A divulgação do nome dos candidatos ao Conselho Fiscal e da
composição das chapas para Diretoria ocorrerá em 25 de outubro de 2021, mediante
fixação de edital na sede da Associação e comunicado por meio eletrônico. No prazo de
até 3 (três) dias, a contar daquela data, qualquer associado efetivo em pleno gozo dos seus
direitos e em dia com suas obrigações para com a Associação, poderá, em petição
fundamentada, impugnar o pedido de registro de chapa concorrente às eleições da
Diretoria, ou de candidato que pretenda disputar o pleito para Conselho Fiscal. O processo
eleitoral de escolha dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal será coordenado por
uma Comissão Eleitoral, à qual competirá apreciar e julgar toda e qualquer matéria
referente ao registro e impugnação de chapas e candidatos, à propaganda eleitoral, à
votação e à apuração dos resultados, observados os limites de suas atribuições nos termos
do Estatuto da Asdin. A Comissão Eleitoral, nos termos do art. 53, Parágrafo 1º, inciso I e
II do Estatuto, será integrada por Paulo Roberto da Silva Penha e Aparecida Rosa Souto
(titulares) e Neli Serafim Gonçalves e Nilva da Conceição Souza (suplentes) indicados pela
Diretoria, e Marlei Vitorino da Silva e Pedro Paulo Tavares de Oliveira (titulares) e
Demerval Fernandes Dantas (suplente) indicados pela Assembleia Geral Ordinária ocorrida
em 30 de setembro de 2021, além de 1 (um) membro que cada chapa concorrente indicará
no ato de solicitação do registro de candidatura. Poderão votar e ser votados os associados
em pleno gozo dos seus direitos e em dia com suas obrigações para com a Associação. O
associado deverá estar filiado a Asdin há pelo menos 6 (seis) meses da data de realização
das eleições para votar e há pelo menos 1 (um) ano daquela mesma data para poder ser
votado para Diretoria e o Conselho Fiscal. Os cônjuges e parentes em primeiro grau são
inelegíveis nas eleições para Diretoria e o Conselho Fiscal. As normas e prazos para
realização de propaganda eleitoral, bem assim sobre a condução dos trabalhos de votação
e apuração, serão previstas em instruções próprias aprovadas pela Comissão Eleitoral.

ILMA DE FATIMA MENDES FERREIRA
Presidente

WAGNER MARCELO CHAGAS DE CARVALHO
Primeiro Secretário

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO MÉDIO SÃO
F R A N C I S CO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2021
Processo Licitatório 01/2021 Concorrência Por Registro de Preços 01/2021. Objeto:
"Execução através da contratação na modalidade CONCORRÊNCIA - SISTEMA REGISTRO DE
PREÇOS - SRP, tendo o critério de julgamento do tipo TÉCNICA E PREÇO, através de
Contratação pelo maior desconto, com disputa (Fechado) visando contratação de pessoa
jurídica ou consórcio de empresas para a elaboração de projeto básico, projeto executivo
e substituição do parque de iluminação pública dos municípios que compõe a AM M ES F,
incluindo a implantação do sistema de telegestão integrado à luminária, por meio da
substituição dos equipamentos e demais serviços e operações necessárias e suficientes
para a entrega final do objeto." Órgão Gerenciador: Associação dos Municípios da Bacia do
Médio São Francisco "AMMESF" CNPJ: 25.198.860/0001-00. Detentora: Consorcio formado
pelas empresas INSTALED SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA., TOP ENGENHARIA EIRELI,
MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. Valor Registrado: R$
264.202.861,05 (duzentos e sessenta e quatro milhões duzentos e dois mil oitocentos e
sessenta e um reais e cinco centavos). Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua
assinatura.

BRASIL EDUCAÇÃO S/A
AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

O(A) Centro Universitário Una de Betim mantido(a) pelo(a) BRASIL EDUCACAO
S/A sob CNPJ 05.648.257/0001-78, para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº
1.095, de 25 de OUTUBRO de 2018, informa que foram registrados 117 diplomas no
período de 15/09/2021 a 28/09/2021, no(s) seguinte(s) livro(s) de registro e sequência(s)
numérica(s): Livro 4 - registros 6100001191 a 6100001307; A relação dos diplomas
registrados poderá ser consultada em até quinze dias, no endereço
http://www.una.br/consultar-diploma/.

Betim - MG, 1º de Outubro de 2021,
ANTONIO AUGUSTO GOMES RODRIGUES

Secretário Acadêmico

AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

O(A) Centro Universitário Una de Contagem mantido(a) pelo(a) BRASIL
EDUCACAO S/A sob CNPJ 05.648.257/0001-78, para fins do disposto no art. 21 da Portaria
MEC nº 1.095, de 25 de OUTUBRO de 2018, informa que foram registrados 173 diplomas
no período de 15/09/2021 a 27/09/2021, no(s) seguinte(s) livro(s) de registro e
sequência(s) numérica(s): Livro 7 - registros 4100002093 a 4100002265; A relação dos
diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias, no endereço
http://www.una.br/consultar-diploma/.

Contagem - MG, 01 de Outubro de 2021.
ANTONIO AUGUSTO GOMES RODRIGUES

Secretário Acadêmico

AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

O(A) Faculdade Una de Pouso Alegre mantido(a) pelo(a) BRASIL EDUCACAO S/A
sob CNPJ 05.648.257/0001-78, para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095,
de 25 de OUTUBRO de 2018, informa que foram registrados 7 diplomas no período de
24/09/2021 a 24/09/2021, no(s) seguinte(s) livro(s) de registro e sequência(s) numérica(s):
Livro 2 - registros 1110000043 a 1110000049; A relação dos diplomas registrados poderá
ser consultada em até quinze dias, no endereço http://www.una.br/consultar-diploma/.

Belo Horizonte - MG, 1º de Outubro de 2021.
ANTONIO AUGUSTO GOMES RODRIGUES

Secretário Acadêmico

AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

O(A) Centro Universitário Una mantido(a) pelo(a) BRASIL EDUCACAO S/A sob
CNPJ 05.648.257/0001-78, para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25
de OUTUBRO de 2018, informa que foram registrados 809 diplomas no período de
15/09/2021 a 01/10/2021, no(s) seguinte(s) livro(s) de registro e sequência(s) numérica(s):
Livro 23 - registros 3100011803 a 3100012611; A relação dos diplomas registrados poderá
ser consultada em até quinze dias, no endereço http://www.una.br/consultar-diploma/.

Belo Horizonte - MG, 1º de Outubro de 2021.
ANTONIO AUGUSTO GOMES RODRIGUES

Secretário Acadêmico

CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA
AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

UDF - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, mantido pelo CENTRO DE
ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, CNPJ 00.078.220/0001-38. Informa que
registrou 23 diplomas no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, sob os n°s 20674 a 20696,
livro de registro n° 173. www.udf.edu.br/diplomas

Brasília, 1º de outubro de 2021.
BEATRIZ MARIA ECKERT-HOFF

Reitora

CENTRO UNIVERSITÁRIO LUSÍADA - UNILUS
EDITAL

O Magnífico Reitor do Centro Universitário Lusíada - UNILUS, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com a legislação em vigor, torna público o presente Edital
contendo as normas e regulamentos para preenchimento de vagas para o Processo
Seletivo - 2022 para os Cursos de Administração, Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Relações Internacionais, Curso Superior de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas e Curso Superior de Tecnologia em Radiologia. As inscrições
ficarão abertas, exclusivamente, via Internet, no período das 10h00 do dia 11 de outubro
até às 17h59 do dia 04 de novembro de 2021 (horário de Brasília), e será realizada através
do endereço eletrônico www.unilus.edu.br, mediante o pagamento da Taxa de Inscrição de
R$ 25,00 (vinte e cinco reais). A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não
poderá alegar desconhecimento. As provas serão realizadas às 09h00 do dia 06 de
novembro de 2021, em Santos/SP, com Redação, 5 questões de Língua Portuguesa e
Literaturas, 5 questões de Matemática, 5 questões de Inglês, 5 questões de Conhecimentos
Gerais, 5 questões de Biologia. Os portões serão abertos às 07h45 e fechados,
impreterivelmente às 08h45. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de
classificação de todos os candidatos inscritos. Os pesos de cada disciplina constam do
manual do candidato. A lista geral de classificação com todos os candidatos inscritos ficará
à disposição no local de matrícula para consulta dos interessados. Será considerado
desclassificado, o candidato que não comparecer ao Processo Seletivo - 2022, obtiver
pontuação nula em qualquer uma das disciplinas ou não obtiver 30% da nota da Redação.
O preenchimento das vagas obedecerá à ordem decrescente de todos os candidatos
inscritos. As datas de divulgação dos resultados e das matrículas serão previamente
marcadas pela Comissão Organizadora. A lista de aprovados em 1ª chamada será divulgada
pela Internet, devendo os classificados efetuarem as matrículas munidos dos documentos
exigidos por Lei, na Rua Batista Pereira, nº 265, Macuco, Santos/SP, em horário a ser
divulgado pela Comissão. O não comparecimento dentro do prazo estipulado implica na
perda do direito de matrícula. A relação dos documentos exigidos para matrícula, consta
no manual do candidato. O Processo Seletivo - 2022 terá validade, somente para o ano
letivo de 2022. Caso o número de candidatos inscritos para um determinado curso não
atinja o número suficiente que viabilize sua oferta, a Instituição suspenderá o Processo
Seletivo para esse curso, ou se já realizado o Processo Seletivo, a Instituição devolverá a
taxa paga para ambos os casos. O UNILUS oferece os cursos de Administração,
Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Relações Internacionais, Curso
Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Curso Superior de
Tecnologia em Radiologia no Campus III, Rua Batista Pereira, nº 265, Macuco, Santos/SP. O
Edital completo encontra-se no endereço eletrônico www.unilus.edu.br.

Santos, 4 de outubro de 2021.
PAULO HABICE MORETTI

Reitor

EDITAL

O Magnífico Reitor do Centro Universitário Lusíada - UNILUS, tendo em vista o
contrato celebrado com a Fundação Carlos Chagas, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com a legislação em vigor, torna público o presente Edital de Retificação do
Processo Seletivo - 2022 para o Curso de Medicina, publicado no Diário Oficial da União,
no dia 28 de setembro de 2021, Página 192 seção 03, passando a vigorar a seguinte
redação: . onde se lê: "A prova será realizada no dia 15 de dezembro de 2021, às 14h00",
no Campus III, Rua Batista Pereira nº 265, Macuco, Santos/SP." . leia-se: "A prova será
realizada no dia 16 de dezembro de 2021, às 14h00, no Campus III, Rua Batista Pereira nº
265, Macuco, Santos/SP." O Edital completo e retificado encontra-se nos endereços
eletrônicos www.unilus.edu.br e www.concursosfcc.com.br

Santos, 4 de outubro de 2021.
PAULO HABICE MORETTI

Reitor

CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU CAM
AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU CAMPINA GRANDE
INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA
CNPJ: 05.933.016/0001-70

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 9 (NOVE)
diplomas no período de 16/09/2021 a 17/09/2021, nos seguintes livros de registro e
sequencias numéricas: [livro 34- registro 191220 a 191503] e [livro 35- registro 191435]. A
relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias, no endereço
http://www.uninassau.edu.br/

Campina Grande-PB, 17 de setembro de 2021
INOAN DE ASSIS LIMA
Secretário Acadêmico
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