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FIESP disponibiliza cadastro eletrônico de Prestadores 
de Serviços e Consultores em Meio Ambiente, para 
facilitar a GESTÃO AMBIENTAL DAS INDÚSTRIAS. 

 

www.fiesp.com.br/meio_ambiente   
 

opção: Prestadores de Serviços. 
 

INDUSTRIAL BUSCA DE OFERTAS ANUNCIADAS 

PRESTADOR DE 
SERVIÇOS 

CADASTRO DE OFERTAS 
* A Fiesp não se responsabiliza pelas 

informações divulgadas 

 
Mais informações pelo fone (11) 3549-4499 

ou e-mail:atendimento@fiesp.org.br 

DDDNNNPPPMMM aaammmppplll iiiaaarrrááá ssseeeuuu   qqquuuaaadddrrrooo   dddeee   pppeeessssssoooaaalll  
 
A Portaria 287, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, autoriza a realização de concurso
público e provimento de 203 cargos. 
 
Serão 176 cargos de Especialistas e 27 Técnicos, todos
em Recursos Minerais. 
 
Espera-se que o Edital seja publicado em novembro, a
realização do concurso em janeiro/06 e a nomeação dos
aprovados em março/06. 
 

Fonte: DNPM – 2º Distrito / SP

PPPOOORRRTTTAAARRRIIIAAA   DDDOOO   DDDNNNPPPMMM   qqquuueee   iiinnnssstttiii tttuuuiiiuuu   ooo  ppprrrééé---rrreeeqqquuueeerrriiimmmeeennntttooo eeellleeetttrrrôôônnniiicccooo pppaaarrraaa   ooobbbttteeennnçççãããooo   dddeee   aaalllvvvaaarrrááá dddeee 
pppeeesssqqquuuiiisssaaa,,,    rrreeegggiiissstttrrrooo   dddeee   lll iiiccceeennnçççaaa,,,    pppeeerrrmmmiiissssssãããooo   dddeee   lllaaavvvrrraaa   GGGaaarrriiimmmpppeeeiiirrraaa      eee   RRReeegggiiissstttrrrooo   dddeee   EEExxxtttrrraaaçççãããooo... 

COMIN cria Grupos de Trabalhos 
 
Na última reunião do Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração,
ocorrida em 28 de setembro, foi apresentada a proposta de criação de
Grupos de Trabalhos, para tratar de assuntos específicos, o que
garantirá maior agilidade para o cumprimento das ações propostas nas
reuniões Plenárias.  
 
Grupos de Trabalhos (GT): 
GT - Atuação do “Estado” na Mineração 
GT - Imagem da Mineração 
GT - Pesquisa Aplicada e Inovação Tecnológica  
GT - Legislação Mineral 
GT - Resolução SMA-04 
GT - Meio-Ambiente 
GT - Grapromin 
 

Para mais informações, consultem o COMIN. 

MMMUUULLLTTTIIIRRRÃÃÃOOO   nnnooo   DDDNNNPPPMMM   
  
Teve início da atividade – Multirão – no 2º
Distrito do DNPM / SP, cujo objetivo será a
agilização do andamento dos processos de
Mineração. 
 
Espera-se efetivamente, que com esta medida,
o setor da Mineração, ganhe mais rapidez aos
tramites necessários, atualmente exigidos. 
 

Vamos acompanhar a evolução ! 
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Foi publicado Na PG. 66 da SEÇÃO 1 do DOU Nº 187 de 28/9/2005 (QUARTA-FEIRA), a PORTARIA do DNPM de
Nº 268, de 27/9/2005, pela qual o DIRETOR-GERAL daquela AUTARQUIA resolve instituir o pré-requerimento
eletrônico de DIREITOS MINERÁRIOS, pela INTERNET, para fins de obtenção de ALVARÁ DE PESQUISA,
REGISTRO DE LICENÇA, PERMISSÃO DE LAVRA GARIMPEIRA e REGISTRO DE EXTRAÇÃO, de uso alternativo
ao FORMULÁRIO padronizado impresso vigente ATÉ 31/12/2005 (SÁBADO) e de uso obrigatório a partir de
1º/1/2006 (DOMINGO). 
 
Pela referida PORTARIA DNPM Nº 268/2005, após ser enviado o pré-requerimento ao DNPM, o INTERESSADO
poderá, no PRAZO de até 30 (TRINTA) DIAS, apresentar o REQUERIMENTO em meio impresso no PROTOCOLO
do DISTRITO do DNPM de situação da área pretendida, devidamente acompanhado da documentação gerada pelo
sistema, ou seja, a FICHA RESUMO.   E, a não apresentação do requerimento impresso no referido PRAZO,
implicará na perda das informações decorrentes do pré-requerimento e constantes da base temporária do DNPM,
com a consequente INVALIDAÇÃO do código alfanumérico gerado;  cujo pré-requerimento não gera o DIREITO DE
PRIORIDADE de que trata o ART. 11 do CÓDIGO DE MINERAÇÃO, o qual somente será considerado para fins de
estudo da área requerida após o ingresso do REQUERIMENTO no PROTOCOLO do DISTRITO do DNPM. 


