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No- 1.232 - Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor Assistente, Nível 1, Área: Parasitologia Ve-
terinária e Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos, realizado
pelo Campus Jataí, objeto do Edital nº 092, publicado no D.O.U. de
14/12/2009, homologado através do Edital nº 093, publicado no
D.O.U. de 22/04/2010, seção 3, pág. 66. (Processo nº
23070.023157/2009-21)

No- 1.233 - Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor Auxiliar, Nível 1, Área: Física, realizado pelo
Campus Jataí, objeto do Edital nº 092, publicado no D.O.U. de
14/12/2009, homologado através do Edital nº 100, publicado no
D.O.U. de 22/04/2010, seção 3, pág. 66. (Processo nº
23070.023154/2009-98)

EDWARD MADUREIRA BRASIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA

PORTARIA Nº 2.667, DE 19 DE ABRIL DE 2011

O Diretor do Instituto de Bioquímica Médica do Centro de
Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no-
meado pela portaria 352 de 27 de janeiro de 2011, publicada no DOU
nº 19 de 27/01/2011 resolve tornar publico o resultado do processo
seletivo aberto para a contratação de Professor Substituto, referente
ao Edital nº 39 de 01 de abril de 2011 publicado no DOU nº 65 de 05
de abril o de 2011, divulgando, os nomes dos(as) candidatos(as)
aprovados:

Instituto de Bioquímica Médica
Setorização: Bioquímica Básica
1º - Rafael Ferreira Dantas
2º - Sergio Cantú Mannarino
3º - Roberto José Castro Fonseca
4º - Viviane Silva de Paula
5º - Cristian Antonio Rojas
6º - Raquel Guimaraes Coelho

MÁRIO ALBERTO CARDOSO DA SILVA
N E TO

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO E SOCIAL

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
DE POTENCIALIZAÇÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 251, DE 31 DE MARÇO DE 2011

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL-
VIMENTO DE POTENCIALIZAÇÃO DE PESSOAS DA UNIVER-
SIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atri-
buições legais torna público a anulação da Portaria nº
239/DDPP/2011, de 30 de março de 2011, publicada no Diário Oficial
da União n° 62, Seção 1, página 37, de 31.03.2011.

CARLA CRISTINA DUTRA BÚRIGO

PORTARIA No- 305, DE 19 DE ABRIL DE 2011

A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Po-
tencialização de Pessoas da Universidade Federal de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta do processo
nº 23080.003310/2011-08 resolve:

Homologar o resultado do Processo Seletivo Simplificado do
Departamento de Ciências Farmacêuticas - CIF/CCS, instituído pelo
Edital nº 007/DDPP/2011, de 21 de fevereiro de 2011, publicado no
Diário Oficial da União nº 37, Seção 3, páginas 47-48, de 22 de
fevereiro de 2011.

Campo de Conhecimento: Estágio Supervisionado em Farmácia.
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.
N° de Vagas: 01 (uma).

Classificação Candidato Média Final
1º Carine Raquel Blatt 8,97
2º Marcelo Florentino 7,12

CARLA CRISTINA DUTRA BÚRIGO

PORTARIA No- 306, DE 19 DE ABRIL DE 2011

A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Po-
tencialização de Pessoas da Universidade Federal de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta do processo
nº 23080.003612/2011-78 resolve:

Homologar o resultado do Processo Seletivo Simplificado do
Departamento de Fitotecnia - FIT/CCA, instituído pelo Edital nº
10/DDPP/2011, de 3 de março de 2011, publicado no Diário Oficial
da União nº 45, Seção 3, página 68, de 4 de março de 2011, retificado
no Diário Oficial da União nº 46, Seção 3, página 57, de
0 9 / 0 3 / 2 0 11 .

Campo de Conhecimento: Entomologia Agrícola/ Ecologia Agrícola.
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.
N° de Vagas: 01 (uma).

Classificação Candidato Média Final
1º Marco Aurélio Tramontin da Silva 8,88

CARLA CRISTINA DUTRA BÚRIGO

PORTARIA No- 307, DE 19 DE ABRIL DE 2011

A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Po-
tencialização de Pessoas da Universidade Federal de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta do processo
nº 23080.007114/2011-02 resolve:

Homologar o resultado do Processo Seletivo Simplificado do
Departamento de Engenharia Mecânica - EMC/CTC, instituído pelo
Edital nº 019/DDPP/2011, de 25 de março de 2011, publicado no
Diário Oficial da União nº 59, Seção 3, página 56, de 28 de março de
2 0 11 .

Campo de Conhecimento: Mecânica dos Sólidos.
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais.
N° de Vagas: 01 (uma).

Classificação Candidato Média Final
1º Joamílton Stahlschmidt 8,78

CARLA CRISTINA DUTRA BÚRIGO

Ministério da Fazenda
.

GABINETE DO MINISTRO

DESPACHOS DO MINISTRO
Em 18 de abril de 2011

Processo nº: 10951.000810/2007-55.
Interessado: Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais -
COHAB-MG.
Assunto: Décimo Termo Aditivo ao Contrato de Confissão e Com-
posição de Dívidas celebrado entre a UNIÃO e a Companhia de
Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG, na forma da
Lei nº 8.727/93. Extensão dos Benefícios da Resolução nº 353/2000,
do Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
CCFGTS. Exame sob o aspecto de legalidade.

Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro
Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, autorizo a
celebração, observadas as formalidades de praxe.

Publique-se e restitua-se à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para a adoção das providências complementares.

Processo nº: 17944.001670/2010-76.
Interessado: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, re-
presentado por seu agente operador, a Caixa Econômica Federal -
CAIXA.
Assunto: Minuta de Contrato da Décima Quarta Assunção de Dívida
do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, a ser
celebrado entre a União e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS, representado por seu agente operador, a Caixa Econômica
Federal - CAIXA, com a interveniência da CAIXA, com fundamento
na Lei nº 10.150, de 2000, na Medida Provisória nº 2.181-45, de
2001, na Portaria MF nº 276, de 2001, e na Portaria MF nº 346, de
2005. Exame sob o aspecto de legalidade.

Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro
Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, autorizo a
celebração, observadas as formalidades de praxe. Publique-se e res-
titua-se à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para a adoção das
providências complementares.

NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO
Interino

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
FA Z E N D Á R I A

SECRETARIA EXECUTIVA

RETIFICAÇÃO

No artigo 1º do Ato COTEPE/ICMS 04/11, de 16 de março
de 2011, publicado no DOU de 22 de março de 2011, Seção 1, página
21, onde se lê: "...CENTAURO GRÁFICA E EDITORA LTDA,
CNPJ 60.633.674/0001-55...", leia-se: "...CENTAURO GRÁFICA E
EDITORA LTDA, CNPJ 02.111.102/0001-00...".

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 1.147, DE 19 DE ABRIL DE 2011

Dispõe sobre o ingresso de bens proceden-
tes do exterior destinados à utilização ex-
clusiva nos 5º Jogos Mundiais Militares
RIO2011 - 5º JMM.

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 273 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, apro-
vado pela Portaria MF nº 587, de 21 de dezembro de 2010, e tendo
em vista o disposto no art. 38 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de
2007, e nos arts. 183, 184, 185, 372, 562, inciso II, 579 e 595 do
Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, resolve:

Art. 1º O ingresso de bens de procedência estrangeira, im-
portados para a utilização exclusiva nos 5º Jogos Mundiais Militares
RIO2011 - 5º JMM, a realizar-se no Rio de Janeiro, no período de 16
e 24 de julho de 2011, obedecerá o disposto nesta Instrução Nor-
mativa.

§ 1º Os procedimentos estabelecidos nesta Instrução Nor-
mativa aplicam-se aos despachos aduaneiros promovidos pelo Mi-
nistério da Defesa ou por seus órgãos subordinados, por entidade
oficial de qualquer dos países que enviarem delegações para o evento
ou por pessoa jurídica por elas contratada como responsável pela
logística e desembaraço aduaneiro dos bens, observado o disposto no
art. 808 do Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009.

§ 2º O disposto nesta Instrução Normativa poderá ser apli-
cado, ainda, no ingresso de equipamentos trazidos por representantes
de veículos de comunicação credenciados para realizar a cobertura
dos eventos mencionados no caput e que sejam necessários ao de-
sempenho de suas atividades.

CAPítulo I
DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
Seção I
Da Isenção
Art. 2º Será concedida isenção do Imposto de Importação, do

Imposto sobre Produtos Industrializados, da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação, da Cofins-Importação e da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a
comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus
derivados, e álcool etílico combustível (CIDE-Combustíveis), inci-
dentes sobre a importação de bens para serem consumidos, distri-
buídos ou utilizados nos 5º JMM, tais como:

I - troféus, medalhas, placas, estatuetas, distintivos, flâmulas,
bandeiras e outros objetos comemorativos para serem distribuídos
gratuitamente como premiação;

II - bens dos tipos e em quantidades normalmente con-
sumidos em evento esportivo oficial; e

III - material promocional, impressos, folhetos e outros bens
com finalidade semelhante, a serem distribuídos gratuitamente ou
utilizados no evento.

§ 1º A isenção a que se refere o caput sujeita-se aos termos,
limites e condições previstos nos arts. 183, 184 e 185 do Decreto nº
6.759, de 2009.

§ 2º Entende-se por consumidos, na hipótese do inciso II, os
bens:

a) que se gastem com o uso ou se tornem impróprios, de-
feituosos ou imprestáveis para os fins a que se destinavam e, em
ambos os casos, não possam ser reutilizados no mesmo ou em qual-
quer outro evento esportivo oficial; ou

b) cujo uso importe destruição da própria substância.
§ 3º O conceito de bens consumidos referidos no § 2º não

abrange veículos automotores em geral (motocicletas, motonetas, bi-
cicletas com motor, motos aquáticas e similares, aeronaves e em-
barcações de todo tipo) e armas.

§ 4º Para fins de fruição da isenção, na hipótese do inciso II,
o Ministério da Defesa, ou seus órgãos subordinados, deverá apre-
sentar relação detalhada dos bens homologada pelo Ministério do
Esporte no tocante à adequação dos bens ao evento quanto à sua
natureza, quantidade e qualidade.

§ 5º Os bens que chegarem ao País em momento anterior à
homologação referida no § 4º, poderão permanecer no território adua-
neiro sob o regime de admissão temporária até que seja efetivada a
respectiva homologação.

Seção II
Da Suspensão
Art. 3º Os bens a que se refere o art. 1º que não se en-

quadram nas hipóteses de isenção previstas no art. 2º poderão in-
gressar no País com suspensão total do pagamento de tributos me-
diante a aplicação do regime aduaneiro especial de admissão tem-
porária.

capítulo II
do Despacho Aduaneiro
Seção I
Do Despacho de Admissão Temporária e de Importação para

Consumo
Art. 4º Os despachos aduaneiros de admissão temporária e

de importação para consumo poderão ser realizados com base em
Declaração Simplificada de Importação (DSI), mediante a utilização
dos formulários de que trata o art. 4º da Instrução Normativa SRF nº
611, de 18 de janeiro de 2006.

Parágrafo único. Os despachos aduaneiros de que trata o
caput poderão ser iniciados antes da chegada dos bens ao País, me-
diante o registro da correspondente DSI na unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) onde será processado o despacho
aduaneiro.

Art. 5º Fica dispensado o preenchimento dos campos cons-
tantes dos formulários da DSI referidos no art. 4º, relativos aos
valores dos tributos incidentes na importação, bem como o respectivo
demonstrativo de cálculos.

Art. 6º Poderá ser utilizada, a critério do importador, uma
única DSI para a promoção dos despachos aduaneiros a que se refere
o art. 4º, desde que os bens submetidos a despacho para consumo
estejam relacionados em Anexo da DSI diverso daquele utilizado para
a relação dos bens a serem submetidos ao regime de admissão tem-
porária.

Art. 7º Nos despachos aduaneiros a que se refere o art. 4º,
fica dispensada a apresentação da fatura comercial.

Art. 8º Na hipótese de mercadoria submetida a controle es-
pecífico a cargo de outros órgãos ou agências da administração pú-
blica federal, o servidor responsável pelo despacho poderá dispensar
a realização da verificação física, com base no relatório ou termo de
verificação lavrado pela autoridade competente.
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