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EDITAIS
PODER EXECUTIVO

EDITAL Nº 012/2017

DECRETOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E
SELEÇÃO PÚBLICA I/2017
Edital de Processo Seletivo Simplificado e
Seleção Pública para contratação por prazo
determinado.

DECRETO Nº 3.118, DE 05 DE ABRIL DE 2017.
Altera a redação de dispositivo do Decreto nº
1.222, de 3 de maio de 1999, que cria a
Comissão de Patrimônio Histórico, Artístico e
Cultural de Carlos Barbosa.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 69,
incisos VII e VIII da Lei Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1º Altera a redação do art. 3º, caput e § 1º,
passando a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º A Comissão de Patrimônio
Histórico, Artístico e Cultural do
Município de Carlos Barbosa será
composta por 04 (quatro) membros,
oriundos do quadro de servidores
públicos municipais, sendo 01 (um)
representante da Fundação de
Cultura e Arte - PROARTE, 01 (um)
representante
da
Secretaria
Municipal
Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio, 01
(um) representante da Secretaria
Municipal de Planejamento, Serviços
e Vias Urbanas e 01 (um)
representante
da
Secretaria
Municipal de Projetos Públicos.
§ 1º Os representantes da Secretaria
Municipal de Planejamento, Serviços
e Vias Urbanas e da Secretaria
Municipal de Projetos Públicos,
obrigatoriamente
deverão
estar
inscritos no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou
no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 05 de abril de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, visando à contratação de pessoal,
por prazo determinado, para formação de cadastro de
reserva, para desempenhar as funções de AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICROÁREA 04
(CINCO DA BOAVISTA) E MICROÁREA 06
(SANTO ANTÔNIO DE CASTRO), INSTRUTOR
DE TECNOLOGIA DIGITAL, MÉDICO, MÉDICO
GINECOLOGISTA E OBSTETRA, MONITOR DE
CRECHE, PROFESSOR DE ARTES, PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE
GEOGRAFIA,
PROFESSOR
DE
LÍNGUA
INGLESA E TÉCNICO EM ENFERMAGEM,
descritas no Anexo I deste Edital, junto à(s)
Secretaria(s) que especifica, amparado em
excepcional
interesse
público
devidamente
reconhecido por intermédio da Lei Municipal n°
682/1990, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição
da República, torna público a realização de Processo
Seletivo Simplificado e de Seleção Pública, que será
regido pelas normas estabelecidas neste Edital e no
Decreto nº 2.699/2013.
1.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Simplificado e Seleção
Pública será executado por intermédio de Comissão
composta por três servidores, designados através de
Portaria.
1.2 Durante toda a realização do Processo
Seletivo Simplificado e da Seleção Pública serão
prestigiados, sem prejuízo de outros, os princípios
estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da
República.
1.3 O Edital de Abertura do Processo Seletivo
Simplificado e da Seleção Pública será publicado
integralmente no painel de publicações oficiais da
Prefeitura Municipal e no site da Prefeitura
Municipal:
www.carlosbarbosa.rs.gov.br,
contratações temporárias, sendo o seu extrato
veiculado, ao menos uma vez, em jornal de
circulação local, no mínimo cinco dias antes do
encerramento das inscrições.
1.4 Os demais atos e decisões inerentes ao
presente Processo Seletivo Simplificado e Seleção
Pública, serão publicados no painel de publicações
oficiais da Prefeitura Municipal e em meio
eletrônico, no site www.carlosbarbosa.rs.gov.br,
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contratações temporárias.
1.5 Os prazos constantes neste Edital serão
contados em dias corridos, desconsiderando-se o do
início e incluindo-se o do final.
1.5.1 Os prazos somente começam a correr em
dias úteis.
1.5.2 Considera-se prorrogado até o primeiro
dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não
haja expediente.
1.6 O Processo Seletivo Simplificado consiste
em receber inscrições de candidatos devidamente
habilitados para o cargo específico, bem como a
análise de currículo, de caráter classificatório, o qual
conterá relação de títulos, conforme tabela de
pontuação constante deste Edital.
1.7 A contratação será pelo prazo determinado
de acordo com a lei autorizativa, e se regerá pelo
Regime Jurídico Estatutário.
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documentos (cópia autenticada ou original e cópia
para autenticação por servidor municipal):
a)
formulário
de
inscrição,
disponibilizado neste Edital no Anexo II,
devidamente preenchido e assinado;
b) documento de identidade oficial
com foto, quais sejam: carteiras ou cédulas de
identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar,
pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de
Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de
Classe que, por força de Lei Federal, valem como
documento de identidade, como por exemplo, as da
OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de
Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e
Previdência Social, bem como Carteira Nacional de
Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº
9.503/97, artigo 15);

2.

ESPECIFICAÇÕES
DA
FUNÇÃO
c) CURRÍCULO, de acordo com o
TEMPORÁRIA
modelo apresentado no Anexo III do presente
2.1 A função temporária de que trata o processo Edital, acompanhado de cópia autenticada dos
seletivo simplificado e a seleção pública corresponde títulos que comprovam as informações contidas
ao exercício do cargo de Agente Comunitário de no mesmo;
Saúde – Microárea 04 (Cinco da Boavista) e
Microárea 06 (Santo Antônio de Castro), Instrutor
d) documentos que comprovem
de
Tecnologia
Digital,
Médico,
Médico habilitação para o cargo, de acordo com o quadro do
Ginecologista e Obstetra, Monitor de Creche, Anexo I deste Edital, conforme segue:
Professor de Artes, Professor de Educação
Infantil, Professor de Geografia, Professor de Agente Comunitário de Saúde – Microárea 04
Língua Inglesa e Técnico em Enfermagem, (Cinco da Boavista): Localidade do Cinco da Boa
constante no anexo i.
Vista: da propriedade do Sr Darvio Agostini Netto até
2.2 Além do vencimento o contratado fará jus as a divisa da comunidade de São Sebastião de Castro. (
seguintes vantagens funcionais: repouso remunerado; Da propriedade do Sr Jacinto Benelli, abrangendo as
gratificação natalina proporcional ao período comunidades de Cinco Baixo e Cinco Alto).
trabalhado; férias proporcionais acrescidas de um
•
Idade: mínima de 18 anos.
terço, indenizadas ao final do contrato; inscrição no
•
Instrução: ensino fundamental completo.
Regime Geral de Previdência, podendo fazer jus
•
Comprovante, em seu nome (demonstrativos
também a horas extras na eventual extrapolação da
de contas, contrato de aluguel ou declaracarga horária diária e semanal, desde que
ção), de residência na área da comunidade
previamente convocado pelo superior hierárquico;
em que atuar, desde a data da publicação do
diárias; indenização pelo exercício em escola de
edital de abertura do processo seletivo simdifícil acesso.
plificado.
2.3 Sobre o valor total da remuneração incidirão
os descontos fiscais e previdenciários.
Agente Comunitário de Saúde – Microárea 06
2.4 Os deveres e proibições aplicados ao (Santo Antônio de Castro): Localidade de Santo
contratado correspondem àqueles estabelecidos para Antônio de Castro: da propriedade da família Darci
os demais servidores estatutários no Regime Jurídico, Palharini até a propriedade do Sr Angelo Grolli
sendo a sua apuração processada na forma do (abrangendo toda a comunidade de São Rafael); da
Regime Disciplinar do mesmo diploma, no que propriedade da família Egdío Zarpelon (divisa de
couber.
São Rafael com Santo Antônio de Castro) até as propriedades do Srs. Hortêncio Zilio, Antenor Zarpelon,
3. INSCRIÇÕES
João Danielli e Albino Misturini (divisa com a comu3.1
As
inscrições
serão
recebidas nidade de Linha Brasília); da propriedade do Sr. Anaexclusivamente pela Comissão designada, junto à cleto Tenedini compreendendo as comunidades de
sede do Município, no setor de Protocolo, sito à Rua Monte Bérico, Sete de Castro até a família Armani
Assis Brasil, 11, centro, Carlos Barbosa-RS, no (divisa com a Primeira Secção de Castro).
período de 27 a 31 de março de 2017, das 8h às 12h
•
Idade: mínima de 18 anos.
•
Instrução: ensino fundamental completo.
e das 13h15min às 17h45min.
•
Comprovante, em seu nome (demonstrativos
3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora do
de contas, contrato de aluguel ou declaraprazo.
3.2 A inscrição do candidato implicará o
ção), de residência na área da comunidade
conhecimento prévio e a tácita aceitação das
em que atuar, desde a data da publicação do
presentes instruções e normas estabelecidas neste
edital de abertura do processo seletivo simEdital.
plificado.
4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo
Simplificado e na Seleção Pública, bem como para
ser admitido no serviço público, o candidato, que
deverá ter a idade mínima de 18 anos, deve
comparecer pessoalmente ao endereço, setor e nos
horários e prazos indicados no item 3.1, ou por
intermédio de procurador munido de instrumento
público ou particular de mandato (com poderes
especiais para realizar a sua inscrição no Processo
Seletivo Simplificado e na Seleção Pública),
apresentando, em ambos os casos, os seguintes

Instrutor de Tecnologia Digital:

Ensino médio completo.

Certificado de, no mínimo, 180
horas, devidamente comprovadas, de
capacitação na área de operação de
computadores, redes de computadores, banco
de dados ou sistemas operacionais,
ministrados por instituição regularmente
constituída, ou graduação em curso superior
da área;

Idade mínima 18 anos.
Professor de Artes com ênfase em Artes Plásticas

e/ou Artes Visuais:
 Formação concluída em curso superior de
graduação plena correspondente a área do
conhecimento específico, nos termos da lei
vigente, para o exercício da docência nas
séries finais do Ensino Fundamental.
 Registro ou reconhecimento no Ministério de
Educação e Cultura - MEC para cursos de
nível superior.
 Idade: mínima 18 anos.
Professor de Educação Infantil:
 Formação concluída em curso superior de
graduação plena com habilitação específica;
ou curso normal superior, admitida como
formação mínima a obtida em nível médio,
na modalidade normal, para o exercício da
docência na educação infantil.
 Registro no Ministério de Educação e
Cultura - MEC para cursos de nível superior.
 Idade mínima: 18 anos.
Professor de Geografia:
 Formação concluída em curso superior de
graduação plena correspondente a área do
conhecimento específico, nos termos da lei
vigente, para o exercício da docência nas
séries finais do Ensino Fundamental.
 Registro ou reconhecimento no Ministério de
Educação e Cultura - MEC para cursos de
nível superior.
 Idade: mínima 18 anos.
Professor de Língua Inglesa:
 Formação concluída em curso superior de
graduação plena correspondente a área do
conhecimento específico, nos termos da lei
vigente, para o exercício da docência nas
séries finais do Ensino Fundamental.
 Registro ou reconhecimento no Ministério de
Educação e Cultura - MEC para cursos de
nível superior.

Idade: mínima 18 anos.
Médico:
 Habilitação legal para o exercício da
profissão de médico (graduação em Medicina
e registro no Conselho regional de Medicina
- CRM ou entidade equivalente que o venha
a substituir);

Idade mínima: 18 anos.
Médico Ginecologista e Obstetra:
 Curso superior com formação em medicina e
especialização em Ginecologia e Obstetrícia;
 Registro no Conselho regional de Medicina CRM ou entidade equivalente que o venha a
substituir;
 Idade mínima: 18 anos.
Monitor de Creche:

Ensino médio completo.

Idade mínima 18 anos.
Técnico em Enfermagem:

Ensino
Médio
Técnico
em
Enfermagem;

Registro no Conselho Regional de
Enfermagem – COREN ou entidade
equivalente que o venha a substituir;

Idade mínima: 18 anos.
4.2 O interessado pode solicitar que os
documentos sejam autenticados por servidor
municipal, mediante apresentação do documento
original e cópia.
4.3 No caso de candidato que seja servidor
público, a acumulação de vencimentos do cargo
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efetivo com o cargo objeto deste processo seletivo
somente será permitida quando se tratar de cargo,
emprego ou função passível de acumulação, na forma
autorizada pela Constituição Federal.
4.4 No caso de candidato na condição de
servidor público inativo, a acumulação de proventos
e vencimentos do cargo objeto deste processo
seletivo somente será permitida quando se tratar de
cargos, empregos e funções acumuláveis na
atividade, na forma autorizada pela Constituição
Federal.
5.

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1, a
Comissão publicará, no painel de publicações oficiais
da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, no site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br,
contratações
temporárias, no prazo de um dia, Edital contendo a
relação nominal dos candidatos que tiveram suas
inscrições homologadas.
5.2 Os candidatos que não tiveram suas
inscrições homologadas poderão interpor recursos
escritos perante a Comissão, no prazo de um dia,
mediante a apresentação das razões que ampararem a
sua irresignação.
5.2.1 No prazo de um dia, a Comissão,
apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua
decisão, hipótese na qual o nome do candidato
passará a constar no rol de inscrições homologadas.
5.2.2 Sendo mantida a decisão da Comissão, o
recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal para
julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá
ser motivada.
5.2.3 A lista final de inscrições homologadas
será publicada na forma do item 5.1, no prazo de um
dia, após a decisão dos recursos.
6.

FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS
6.1 O currículo deverá ser preenchido pelo
candidato nos moldes do Anexo III do presente
Edital.
6.2 Os critérios de avaliação dos currículos
totalizarão o máximo de cem pontos.
6.3 A escolaridade exigida para o
desempenho da função não será objeto de
avaliação para pontuação curricular.
6.4 Somente serão considerados os títulos
expedidos por pessoas jurídicas, de direito público ou
privado, que atenderem os critérios definidos neste
Edital.
6.5 Nenhum título receberá dupla valoração.
6.6 A classificação dos candidatos será efetuada
através da pontuação dos títulos apresentados, em
uma escala de zero a cem pontos, conforme os
seguintes critérios:
Itens
Pontuação
1. Ensino Médio (concluído, e este 5,0
não pontuará se for o nível de
exigência para a função ou, ainda, se
for de nível inferior ao exigido pelo
cargo)
2. Graduação Concluída– Curso 10,0
superior e/ou Licenciatura Plena
(exceto se este for o nível de
escolaridade de exigência do cargo.
Limitado a um título)
3.
Pós
graduação
(*) 15,0
Especialização (limitado a um 20,0
título).................................................. 25,0
.........................
Mestrado
(limitado
a
um
título)..................................................
.................................
Doutorado
(limitado
a
um
título)..................................................

...............................
(*) desde que concluídos
4. Cursos, Seminários, Jornadas,
Treinamentos, Oficinas, Workshops,
Simpósios, Congressos, etc. desde
que relacionados com o cargo de 0,5
inscrição (participante ou palestrante, 1,0
painelista ou organizador) com a data 1,5
da realização do evento, dentro dos 2,0
últimos cinco anos, contados da data 2,5
de abertura das inscrições, de acordo 3,0
com o descrito abaixo (máximo de
10 (dez) títulos por candidato):
I.
Até
20
horas...................................................
............................................................
............................................................
.........
II.
De
21
a
40
horas...................................................
............................................................
............................................................
.
III.
De
41
a
60
horas...................................................
............................................................
...........................................................
IV.
De
61
a
100
horas...................................................
............................................................
.........................................................
V.
De
101
a
300
horas...................................................
............................................................
........................................................
VI.
Acima
de
301
horas...................................................
............................................................
......................................................
5. O curso de exigência do cargo não será
utilizado para pontuação.
6. Títulos sem conteúdo especificado não serão
pontuados, caso não se possa aferir a relação com
o cargo.
7. Para comprovação do item 4 desta Grade, o
comprovante deverá ser diploma ou certificado
de conclusão do curso, declaração ou atestado,
em papel com timbre da entidade promotora,
devendo ser expedido pela mesma. Não serão
pontuados boletim de matrícula, histórico escolar
ou outra forma que não a determinada acima, não
devendo o candidato entregar documentos que
não estejam na forma exigida.
8. Os diplomas de Graduação – Curso Superior
ou Licenciatura Plena e os de pós-graduação em
nível de especialização, mestrado ou doutorado
devem estar devidamente registrados.
9. Caso o(a) candidato(a) seja detentor(a) de
formação múltipla, graduação ou pós-graduação,
prevalecerá o título maior e para cada nível será
considerado apenas um título.
10. Cursos sem carga horária definida não
receberão pontuação.
11. Caso o comprovante de escolaridade
apresentado pelo candidato seja de escolaridade
superior a exigida para o cargo, será o mesmo
pontuado como título, conforme enquadramento
nos itens 1, 2 e 3.
12. Cursos de língua estrangeira, relações
humanas e informática, quando apresentados,
serão pontuados para todos os candidatos,
conforme carga horária disposta no item 4,
independentemente da data de conclusão.
13. Os documentos, em língua estrangeira, de
cursos realizados, somente serão considerados
quando traduzidos para a Língua Portuguesa, por
tradutor juramentado e revalidados por

instituição brasileira.
14. Não serão pontuados títulos relativos a
quaisquer serviços prestados, remunerados ou
não, inclusive tempo de serviço público ou
privado, estágios ou monitorias.
7. ANÁLISE
DOS
CURRÍCULOS
E
DIVULGAÇÃO
DO
RESULTADO
PRELIMINAR
7.1 No prazo de um dia, a Comissão deverá
proceder à análise dos currículos.
7.2 Ultimada a identificação dos candidatos e a
totalização das notas, o resultado preliminar será
publicado no painel de publicações oficiais da
Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, no site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br,
contratações
temporárias, abrindo-se o prazo para os candidatos
apresentarem recursos, nos termos estabelecidos
neste Edital.
8.

RECURSOS
8.1 Da classificação preliminar dos candidatos é
cabível recurso encaminhado à Comissão por meio
do Setor de Protocolos da Prefeitura, uma única vez,
no prazo comum de um dia.
8.1.1 O recurso deverá conter a perfeita
identificação do recorrente e as razões do pedido
recursal.
8.1.2 Será possibilitada vista dos currículos e
documentos na presença da Comissão, permitindo-se
anotações.
8.1.3 Havendo a reconsideração da decisão
classificatória pela Comissão, o nome do candidato
passará a constar no rol de selecionados.
8.1.4 Sendo mantida a decisão da Comissão, o
recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal para
julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá
ser motivada.
9.

CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
9.1 Verificando-se a ocorrência de empate em
relação às notas recebidas por dois ou mais
candidatos, terá preferência na ordem classificatória,
sucessivamente, o candidato que:
9.1.1 Apresentar idade mais avançada, dentre
aqueles com idade igual ou superior a sessenta anos.
9.1.2 Sorteio em ato público.
9.2 O sorteio ocorrerá em local e horário
previamente definido pela Comissão, na presença dos
candidatos interessados, os quais serão comunicados
por meio de Edital a ser publicado.
9.3 A aplicação do critério de desempate será
efetivada após a análise dos recursos e antes da
publicação da lista final dos selecionados.
10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
10.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de
recurso ou ultimado o seu julgamento, a Comissão
encaminhará o Processo Seletivo Simplificado e a
Seleção Pública ao Prefeito Municipal para
homologação, no prazo de um dia.
10.2 Homologado o resultado final, será lançado
Edital com a classificação geral dos candidatos
aprovados, quando então passará a fluir o prazo de
validade do Processo Seletivo Simplificado e da
Seleção Pública.
11. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA
11.1 Os candidatos aprovados em concurso
público válido para os cargos do quadro geral e do
magistério terão preferência para a contratação
administrativa para atender necessidade temporária
de excepcional interesse público.
11.2 Homologado o resultado final do Processo
Seletivo Simplificado e autorizada a contratação pelo
Prefeito, será convocado o primeiro colocado, por
meio de Portaria publicada no painel de publicações
legais e no site www.carlosbarbosa.rs.gov.br,
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contratações temporárias, para, no prazo de 2 (dois)
dias úteis, prorrogável uma única vez a critério da
Administração, comprovar o atendimento das
seguintes condições:
11.2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado;
11.2.2 Ter idade mínima e máxima exigida
para o cargo;
11.2.3 Gozar de boa saúde física e mental,
comprovada mediante exame médico a ser
encaminhado pela Administração Pública;
11.2.4 Apresentar declaração de bens e
rendas conforme modelo disponibilizado pelo
Município;
11.2.5 Apesentar documentação necessária
que demonstre sua habilitação profissional para
exercer o cargo para o qual se inscreveu, além de
providenciar os seguintes documentos que seguem,
em via original e cópia para autenticação:
11.2.6 RG – Carteira de Identidade;
11.2.7 Comprovante ou declaração do tipo
sanguíneo;
11.2.8 Folha corrida judicial negativa;
11.2.9 Título de Eleitor;
11.2.10 CPF;
11.2.11 Carteira de Trabalho;
11.2.12 Pis/Pasep;
11.2.13 Prova de quitação eleitoral (declaração
de quitação eleitoral fornecida pela Justiça Eleitoral);
11.2.14 Comprovante de escolaridade exigida
para o cargo;
11.2.15 Certificado de Reservista (se for o
caso), para comprovar a quitação das obrigações
militares;
11.2.16 Carteira Nacional de Habilitação
(quando o requisito de provimento do cargo exigir);
11.2.17 01 (uma) foto 3x4 recente;
11.2.18 Comprovante de inscrição no órgão de
classe de sua categoria profissional (quando o cargo
exigir);
11.2.19 Certidão de casamento.
11.3 Não comparecendo o candidato convocado
ou se verificando o não atendimento das condições
exigidas para a contratação, serão convocados os
demais classificados, observando-se a ordem
classificatória.
11.4 O candidato que não tiver interesse na
contratação poderá requerer, uma única vez, sua
alocação no final da lista de aprovados.
11.5 O prazo de validade do presente Processo
Seletivo Simplificado será de dois anos, prorrogável,
uma única vez, por igual período, a critério da
Administração Pública.
11.6 No período de validade do Processo
Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão
contratual, poderão ser chamados para contratação
pelo tempo remanescente, os demais candidatos
classificados, observada a ordem classificatória.
11.7 Não havendo aceitação da vaga pelos
candidatos
inscritos
no Processo
Seletivo
Simplificado e persistindo a necessidade da
contratação, proceder-se-á a contratação de pessoal
não inscrito, através de análise de currículos
entregues nos setores públicos, conforme o caso.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
◦ Não será fornecido qualquer documento
comprobatório
de
aprovação
ou
classificação do candidato, valendo para
esse fim a publicação do resultado final.
◦ Os candidatos aprovados e classificados
deverão manter atualizados os seus
contatos: endereço residencial, e-mail e
telefones.
◦ Respeitada a natureza da função
temporária, por razões de interesse
público, poderá haver a readequação das
condições definidas inicialmente no
edital, conforme dispuser a legislação
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local.
◦ Os casos omissos e situações não
previstas serão resolvidos pela Comissão
designada.
Carlos Barbosa, 23 de março de 2017.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

NOME

INSCRIÇÃO

MATHEUS ANTONIO
BRUSCHI

143

MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA
NOME
INSCRIÇÃO
HERMES FILHO
MARAMALDO

Os anexos deste edital podem ser acessados no
link:
http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/contents/paginas/
arquivos/2017_03_24_1490364222.pdf

059

MONITOR DE CRECHE
NOME
INSCRIÇÃO
FABIANO REIS DA SILVA

003

EDITAL Nº 013/2017

HELEN CTRISTINA
MORAES RODRIGUES

006

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO I/2017

CARLA PATRICIA DOS
SANTOS

007

MARIA DE LOURDES
CAMILLO

008

PATRICIA DAIANA DE
SOUZA

010

MARTINEZ PACE DA ROSA

012

JOICI CRAZIELI LENZ

013

CARLA CAMERINI

014

RENATA SILVEIRA
MOREIRA

016

ELCIANA BUFFON

018

ALCIONE CUSTODIO
FARIAS

024

RAQUEL MARIA GELMINI
SALTON

026

ROSANGELA DE OLIVEIRA
CARPANEDA

028

CRISTIANE VARGAS
OLIVEIRA

030

CANDIDA LEONILDA
GIACOMELLI

032

Carlos Barbosa, 03 de abril de 2017.

FABIANA GUERRA FARIAS

035

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

JANICE TERESINHA
ZWIRTES

036

SIMONE PEREIRA BORGES

038

ESTELA DA SILVA

042

NATALIA LUISE
MACANGNIN

043

O Secretário da Administração do Município de
Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, no
uso de suas atribuições legais, conferidas através do
Decreto nº 3.093, de 10 de janeiro de 2017, nos
termos do Processo Seletivo Simplificado I, Edital n°
012/2017, TORNA PÚBLICO o presente Edital para
divulgar o que segue:
1.
PUBLICAÇÃO DOS INSCRITOS: a
relação nominal dos candidatos com inscrições
homologadas, assim como a relação das inscrições
não homologadas por não atenderem os requisitos
constantes no Edital acima referido – anexos I, II e
III, serão divulgadas no Quadro de Publicações
Oficiais do Município, bem como, em caráter
meramente informativo, na internet, pelo site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br.
2.
Os candidatos interessados em interpor
recursos, relativos às inscrições, poderão fazê-lo, em
conformidade com o item 5 do Edital citado
anteriormente, no dia 04/04/2017, devendo os
mesmos serem protocolados junto à Prefeitura
Municipal, no setor de Protocolo, em horário de
expediente.

ANEXO I DO EDITAL Nº 012/2017
RELATÓRIO DE INSCRIÇÕES
HOMOLOGADAS
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
MICROÁREA 04 (CINCO DA BOAVISTA)
NOME
INSCRIÇÃO

MARTA LUKIANETZ

045

ANGELA MARIA SCUSSEL

047

NÃO HOUVE INSCRIÇÃO PARA O CARGO.

DEBORA BALLESTRIN

049

EDINARA PRZYBULINSKI

051

GIOVANA BAO

052

LAURA GARCIA LUCAS

055

AMANDA CAUMO

057

MAISA DE BORBA
CORREA

058

SONIA ADRIANI MINOSSO

061
062

NÃO HOUVE CANDIDATOS
HOMOLOGADOS.

RITTIELE DIAS DOS
SANTOS
GUIMARA BULEGON

064

MÉDICO

HELLEN RODRIGUES

066

SOLANGE PATRICIA
KLASSMANN

070

GIOVANA COUSSEAU

072

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
MICROÁREA 06 (SANTO ANTONIO DE
CASTRO)
NOME
INSCRIÇÃO
ANGELICA CARNIEL

039

INSTRUTOR DE TECNOLOGIA DIGITAL
NOME
INSCRIÇÃO

NOME

INSCRIÇÃO

BIBIANA POLICENA DE
OLIVEIRA

134
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NOME

INSCRIÇÃO

NOME

INSCRIÇÃO

NOME

INSCRIÇÃO

RAQUEL LOUREIRO
SANTOS DA SILVA

083

SUSANA BILHAR

148

044

GABRIELA DE TONI

149

MARIA LUIZA ZUCATTI
PALHARINI

ROSIMERI SALTON DA
SILVA

087

MICHELE AVER MOREIRA
BUENO

150

ELISIANE COSTACURTA

046

SABRINA OHANA DE MARI

048

ADRIANE BUENO DE
OLIVEIRA

088

CAMILA BRUCK DO
NASCIMENTO

152

GIOVANA BAO

053

DANIELA PIZZOLI
MOSSMANN

090

LAURA GARCIA LUCAS

056

LETICIA ROYER

157

RAQUEL KAEFER

092

158

PATRICIA DE CAMPOS
WACHHOLZ

060

ARCILA DE FATIMA
DUTRA SOARES

CATIANE DALCIN

094

GUIMARA BULEGON

063

160

DEBORA KOLLER
FERRANDO

096

LETICIA VIEIRA
NOSCHANG

DEBORA DANIELLI
MANTELLI

067

098

MAURICIO GEDOZ
MOLINARI

161

ADONAI MATIELLO

GLEISINARA BALBINOTT
MARCHIORI

069

FATIMA REGINA DE JESUS

100

SILVANE DA SILVA ROCHA

162

GIOVANA COUSSEAU

071

DARA DRAGHETTI

101

JESSICA DELAZZARI

163

102

EDUARDA RIPPEL VIEIRA

166

ERICA ROBALLO
FRIEDRICH

073

PRISCILA NUNES
VENTURA

DAIANE SALES

170

103

JEFERSON NEIS

171

PAMELA JENIFER DE
SOUZA ONZI

076

TATIANA BORSOI TESSARI
CRISTIANA BORGES

105

172

107

CARLA BALBINOT
MARCHIORI

079

ANA PAULA LAZZARI
PREZZI

SUELEN BUENO DOS
SANTOS
ROSANGELA DOS SANTOS

173

JUCILENE BAU

080

SALETE MARIA SEIBEL
CAMILLO

108

BRUNA BASSANI

177

FABIANA RECZKO

081

109

ROSIMERI SALTON DA
SILVA

086

GESSICA CRISTINA DOS
SANTOS DUPONT

112

DANIELA PIZZOLI
MOSSMANN

089

LUIZA MANICA
PATRICIA BENINI

114

091

RENATA CHIAMENTI

115

TATIANE RODRIGUES
BRAGA

JANDIRA DA SILVEIRA
ROHR

116

ROSANGELA AYRES
PEREIRA

093

MIRIAN CATIANA MAZUI
ALMEIDA

117

ADONAI MATIELLO

097
104

CRISTIANE HANZEL
FLORES

118

RAQUEL TATIANE
POLETTO DE SOUZA
LUIZA WELTER

106

MARIJANE TONON
WILLRICH

120

TAMIRES DANIELLI

110

ANGELICA DENICOL

111

CRISTINA INES BENELLI

122

PATRICIA BENINI

113

VERONICE RUCKS
DALMINA

JULIA WELTER

119

ELANI PONTIN BALDASSO

121

FRANCIELE ALVES

129

NEUSA DOS SANTOS REIS
DE LIMA

130

PROFESSOR DE ARTES
NOME
INSCRIÇÃO
VALDIRENE CARPANEDA

050

MARGARETE PICCININI

074

JOICE DEITOS

075

CLARINES KERKHOVEN
KRINDGS

147

PRISCILA BISOGNIN

154

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NOME
INSCRIÇÃO
SINARA EBLING HAIGERT
FREO

001

FRANCINEIDE SILVA
BERNARDI

002

123

005

ANGELICA DENICOL

124

HELEN CRISTINA MORAES
RODRIGUES

BRUNA ALIEVI

125

009

PAULA SIQUEIRA PRADO

126

PATRICIA DAIANA DE
SOUZA

DANIELE ADRIANE
BATISTA GOUVEIA

128

MARTINEZ PACE DA ROSA

011

CATIANE DALCIN

015

MARIA REGINA
GONÇALVES DA SILVA

136

TALIA RUCKS

131

017

SILVANA DANIELA REUS

138

VANIECIA LUANA DOS
SANTOS SILVA

133

SUSANA DOS SANTOS
ROCHA
FABIANA PONIZIO

019

CARINE DE SOUZA MELO

140

MARIA REGINA
GONÇALVES DA SILVA

135

ALCIONE CUSTODIO
FARIAS

025

ELENARA OLIVEIRA
ALMEIDA

142

CARINE HENSEL

137

027

PATRICIA ATAIDE
CAGLIARI

153

CRISTIANE DA SILVA
ESTIVALET

139

FERNANDA FRIEBEL
BONDAN

029

SILVANE DA SILVA ROCHA

165

CARINE DE SOUZA MELO

141

ROSANGELA DE
OLIVEIARA CARPANEDA

167

CLEONICE DE OLIVEIRA
MARQUES

144

CRISTIANE VARGAS DE
OLIVEIRA

031

MARCIA SAENGER DE
OLIVEIARA BORGES

168

EVELYN SCHIAVINATO
BORGES PESSOA

145

FABIANA GUERRA FARIAS

034

MARCIA MENEGOTTO
RACHELE

SIMONE PEREIRA BORGES

037

JAINARA FREIRE
COCENTINO

174

TACIANE DA SILVA
RAMOS

146

CLAIR TEREZINHA
DALCIN MENEZES

040

CARLA STELLO

175

ARIELE OLIVEIRA

176
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NOME

INSCRIÇÃO
156

Não apresentou formação concluída em
curso superior de graduação plena
correspondente a área do conhecimento
específico, nos termos da lei vigente,
para o exercício da docência nas séries
finais do Ensino Fundamental.

159

Não apresentou certificado de, no
mínimo, 180 horas, devidamente
comprovadas, de capacitação na área de
operação de computadores, redes de
computadores, banco de dados ou
sistemas operacionais, ministrados por
instituição regularmente constituída, ou
graduação em curso superior da área.

ALMEIDA
RAGINARA BAVARESCO

178

PROFESSOR DE GEOGRAFIA
NOME
INSCRIÇÃO
ELIEGE CASSIELE BUFFON

065

CRISTIANE RINALDI
RIGON

068

PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA
NOME
INSCRIÇÃO
JOAO CARLOS PICCOLI

021

MARI ANGELA GOLIN

082

ADRIANA HAEFLIGER

164

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
NOME
INSCRIÇÃO

169

Não apresentou comprovante de
conclusão do ensino médio completo.

PREGÃO PRESENCIAL

ANA CARLA MARQUES
WEYH

020

EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
032/2017

CHARLENE DOS PASSOS
LOPES

022

GRAZIELE DA SILVA
MACEDO

023

EDIANE SILVIA
PEZZENATTO

033

EVA SENAI FERREIRA
VIDAL

054

LEONICE DE LOURDES DE
VARGAS MAIA

078

TIPO: Menor Preço
DATA: 17 de abril de 2017
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Contratação de serviços de bombeiro civil
para o 28º Festiqueijo
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sist
emas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 32 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.

RAQUEL LOUREIRO
SANTOS DA SILVA

084

MARCELA FORMENTINI

085

TATIANE DA SILVA SOUZA

095

MARCIA FATIMA
VOLPATTO

099

MICHELLE AVER MOREIRA
BUENO

151

ANDREIA KLEIN

155

ANEXO II DO EDITAL Nº 012/2017
RELATÓRIO DE INSCRIÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
INSCRIÇÃO

MOTIVO DA NÃO
HOMOLOGAÇÃO

004

Não apresentou formação concluída em
curso superior de graduação plena com
habilitação específica; ou curso normal
superior, admitida como formação
mínima a obtida em nível médio, na
modalidade normal, para o exercício da
docência na educação infantil.

041

Não apresentou curso de Técnico em
Enfermagem.

077

Não apresentou formação concluída em
curso superior de graduação plena com
habilitação específica; ou curso normal
superior, admitida como formação
mínima a obtida em nível médio, na
modalidade normal, para o exercício da
docência na educação infantil.

127

Candidato não é brasileiro.

132

Candidato não é brasileiro.

EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
033/2017
TIPO: Menor Preço Global
DATA: 18 de abril de 2017
HORÁRIO: 9 horas
OBJETO: Contratação de empresa para locação,
instalação e desinstalação de climatizadores
evaporativos industriais para o 28º Festiqueijo
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sist
emas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 33 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.
EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
035/2017
TIPO: Menor Preço Global
DATA: 19 de abril de 2017
HORÁRIO: 9 horas
OBJETO: Serviço de zeladoria para a sessão da
Câmara Municipal de Vereadores
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sist
emas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 35 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.
EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
036/2017
TIPO: Menor Preço Global
DATA: 20 de abril de 2017
HORÁRIO: 9 horas

OBJETO: Contratação de empresa especializada
para perfuração de poço artesiano nas comunidades
de Arcoverde e Alpinada
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sist
emas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 36 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.
EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
037/2017
TIPO: Menor Preço Global
DATA: 20 de abril de 2017
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Contratação de empresa objetivando a
confecção e instalação de divisória de madeira para a
nova sede da câmara de vereadores
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sist
emas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 37 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.
EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
031/2017
TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 17 de abril 2017
HORÁRIO: 9 horas
OBJETO: Contratação de serviços fotográficos,
filmagem, gravação, projeção e edição de imagens
para o 28° Festiqueijo
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sist
emas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 31 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.
EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
034/2017
TIPO: Menor Preço Global
DATA: 18 de abril de 2017
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para
locação de software para a secretaria da
administração, conforme condições contidas nesse
edital.
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sist
emas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 34 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.

CHAMAMENTOS PÚBLICOS
EXTRATO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
001/2017 - RETIFICADO
DATA: 27 de abril de 2017
HORÁRIO: 9 horas
LOCAL: Sala de Licitações do Centro
Administrativo Municipal
OBJETO: O objeto do presente edital é a seleção de
parceiro para execução de obras de melhoria na “Rua
Coberta”, diretamente ou mediante contratação de
terceiro, sito a Rua Prefeito José Chies, conforme
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memorial descritivo e projetos do anexo V do edital.
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sist
emas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 1 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Chamamento
Público.

ATAS
ATAS DE SESSÃO – CHAMADA PÚBLICA
ATA II DE SESSÃO DE CHAMADA PÚBLICA
Nº 001/2017
Ata de licitação modalidade Chamada Pública
número um do ano de dois mil e dezessete, realizada
às catorze horas do dia três de abril de dois mil e
dezessete, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número onze, em
Carlos Barbosa, que tem como objeto o Chamada
Pública visando a aquisição de generos alimenticios
da agricultura familiar. Presentes os membros da
Comissão Julgadora de Licitações: Daniel Augusto
Schultz, Letícia Foppa Sandoval e Ana Paula Hoenig.
Dando andamento ao certame, a Comissão informa o
recebimento da documentação pendente referente a
habilitação do fornecedor Salete Maria Gasperin.
Após analise da documentação a mesma foi
considerada habilitada. Procedeu-se a abertura do
envelope 02 – Projeto de venda. O fornecedor foi
considerado classificado para os itens 01 a 12,
conforme segue:

Item

Descrição

1 BISCOITO COLONIAL, PACOTE
COM 400 GRAMAS
2 BOLO NEGA MALUCA,
COBERTURA DE CHOCOLATE E
GRANULADO, EM KG.
3 BOLO INGLÊS, EMBALAGEM
FECHADA, DEVE CONSTAR NA
EMBALAGEM DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE
VALIDADE
4 BOLO FORMIGUEIRO, EM KG
5 BOLO DE LARANJA, EM QUILO,
EMBALAGEM FECHADA, DEVE
CONSTAR NA EMBALAGEM DATA
DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE
VALIDADE
6 CAPELETI DE CARNE. A
EMBALAGEM DEVE SER
TRANSPARENTE, FECHADA, COM
DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO
DE VALIDADE
7 CAPELETI DE FRANGO. A
EMBALAGEM DEVE SER
TRANSPARENTE, FECHADA, COM
DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO
DE VALIDADE
8 CUCA COLONIAL SEM RECHEIO,
COM COBERTURA
9 MASSA DE PASTEL GRANDE,
PACOTE COM 30 UNIDADES. A
EMBALAGEM DEVE SER
TRANSPARENTE, FECHADA, COM
DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO
DE VALIDADE
10 MASSA PARA LASANHA, PACOTE
FECHADO E TRANSPARENTE,
DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM
DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO
DE VALIDADE
11 PÃO CASEIRO, TIPO COLONIAL,
FATIADO
12 RAVIOLI, PACOTE 500 GRAMAS

Valor
Quant unitário
Un
ipara
dade aquisição
PCT 237

6,25

KG

144

14,10

KG

107

14,00

KG
KG

112
102

13,50
13,50

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
021/2017

Jaqueline Trubian Sachetto
Equipe de Apoio

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e
dezessete, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
346/2017, com a finalidade de receber propostas e
documentos de habilitação, objetivando a contratação
de provedor de internet, conforme descrito no item
01 do Edital, processando-se essa licitação nos
termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do
Decreto Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de
2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006. Participou do certame a empresa:
Provedor Redesul Ltda EPP, neste ato representada
pelo Sr. Jean Marcel Picolotto, RG nº 1070453509;
Conferidos os documentos apresentados para tanto, a
empresa participante restou credenciada. Foram
recebidos os envelopes n. 01 e 02, proposta de preços
e habilitação. Aberto o envelope da proposta de
preços, e tendo concluído que apresenta condições
positivas de classificação, eis que os preços ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
idênticas condições de fornecimento, segundo a
pesquisa informativa que se realizou, o Pregoeiro
decidiu pela abertura do momento de lances
conforme planilha anexa. Encerrada a fase de lances,
foi declarado vencedor o seguinte licitante: Provedor
Redesul Ltda EPP, para o objeto 01 do edital preço
final (ou negociado) de R$ 229,00 mensais e R$
300,00 para instalação/ativação. O relatório de lances
ofertados para cada item encontra-se em anexo,
sendo rubricado por todos. Após a fase das propostas
e lances foi aberto o envelope de número 02,
referente a habilitação. Foi habilitada a empresa:
Provedor Redesul Ltda EPP. Adjudica-se à empresa
vencedora: Provedor Redesul Ltda EPP, o objeto 01
constante no edital; Foi concedido prazo para
recurso, não havendo manifestação de interposição
do mesmo. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitante.
Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o processo
para análise dos documentos e procedimentos
adotados por mim pregoeiro e equipe de apoio para
posterior homologação.

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
024/2017

Gerson Josemar Rauber
Pregoeiro
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Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
comissão de licitações.
ATAS DE SESSÃO – PREGÃO PRESENCIAL

Arieli Cristiana Paiz
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
023/2017
Aos trinta dias do mês de março de dois mil e
dezessete, às catorze horas, reuniram-se a Pregoeira e
a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
346/2017, com a finalidade de receber propostas e
documentos de habilitação, objetivando a aquisição
de material de construção para manutenção das redes
de micro e macrodrenagens do município, conforme
descrito no item 01 do Edital, processando-se essa
licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de
17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20
de fevereiro de 2006, com aplicação subsidiária da
Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006. Não houve empresa
participante, motivo pelo qual resta deserta a
presente licitação. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pelo Pregoeira e equipe de apoio.
Sinara Kirch
Pregoeira

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e
dezessete, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
346/2017, com a finalidade de receber propostas e
documentos de habilitação, objetivando a aquisição
de serviços de impressos gráficos conforme descrito
nos itens 01 a 14 do Edital, processando-se essa
licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de
17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20
de fevereiro de 2006, com aplicação subsidiária da
Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006. Participou do certame a
empresa: Cores Arte Gráfica Ltda ME, neste ato
representada pelo Sr. Juliano Zanatta , RG nº
3036768616;
Conferidos
os
documentos
apresentados para tanto, a empresa participante
restou credenciada. Foram recebidos os envelopes n.
01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta de preços, e tendo concluído
que apresenta condições positivas de classificação,
eis que os preços ofertados situaram-se dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas
condições de fornecimento, segundo a pesquisa
informativa que se realizou, o Pregoeiro decidiu pela
abertura do momento de lances conforme planilha
anexa. Encerrada a fase de lances, foi declarado
vencedor o seguinte licitante: para o item 01 - , com
o preço final (ou negociado) de R$ 4,00; para o item
03 - , com o preço final (ou negociado) de R$ 4,05;
para o item 04 - , com o preço final (ou negociado)
de R$ 2,00; para o item 05 - , com o preço final (ou
negociado) de R$ 14,80 ;para o item 07 - , com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,03;para o item 08
- , com o preço final (ou negociado) de R$ 0,11 ;para
o item 09 - , com o preço final (ou negociado) de R$
0,11;para o item 10 - , com o preço final (ou
negociado) de R$ 8,35 ;para o item 11 - , com o
preço final (ou negociado) de R$ 19,00 ;para o item
13 - , com o preço final (ou negociado) de R$ 14,00;
Os itens 02, 06, 12 e 14 não foram cotados. O
relatório de lances ofertados para cada item encontrase em anexo, sendo rubricado por todos. Após a fase
das propostas e lances foi aberto o envelope de
número 02, referente a habilitação. Foi habilitada a
empresa: Cores Arte Gráfica Ltda ME. Adjudica-se à
empresa vencedora: Cores Arte Gráfica Ltda ME, o
objeto constante no itens 01,03,04,05,07,08,09,10,11
e 13 do edital; Foi concedido prazo para recurso, não
havendo manifestação de interposição do mesmo.
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes. Encaminha-se
à Assessoria Jurídica todo o processo para análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeiro e equipe de apoio para posterior
homologação.
Danilo Fachini
Pregoeiro
Vanessa Reinstein Alnoch
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
025/2017
Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e
dezessete, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
346/2017, com a finalidade de receber propostas e
documentos de habilitação, objetivando a Aquisição
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de taças de vidro para o 28º festiqueijo conforme
descrito no item 01 do Edital, processando-se essa
licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de
17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20
de fevereiro de 2006, com aplicação subsidiária da
Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006. Participou do certame a
empresa: REDRAM COMÉRCIO DE BRINDES
LTDA EPP, neste ato representada pelo Sr. Edson
Portella, RG nº 1016454207. Conferidos os
documentos apresentados para tanto, a empresa
participante foi credenciada. Foram recebidos os
envelopes n. 01 e 02, proposta de preços e
habilitação. Aberto o envelope da proposta de preços,
e tendo concluído que apresenta condições positivas
de classificação, eis que os preços ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
idênticas condições de fornecimento, segundo a
pesquisa informativa que se realizou, o Pregoeiro
decidiu pela abertura do momento de lances
conforme planilha anexa. Encerrada a fase de lances,
e após oportunizado o exercício do benefício para
micro e pequenas empresas previsto na Lei
Complementar 123/2006, foi declarado vencedor o
seguinte licitante: para o item 01 - REDRAM
COMÉRCIO DE BRINDES LTDA EPP, com o preço
final (ou negociado) de R$ 4,93 .O relatório de
lances ofertados para o item encontra-se em anexo,
sendo rubricado por todos. Após a fase das propostas
e lances foi aberto o envelope de número 02,
referente a habilitação. Foi habilitada a empresa:
REDRAM COMÉRCIO DE BRINDES LTDA EPP.
Adjudica-se à empresa vencedora:
REDRAM
COMÉRCIO DE BRINDES LTDA EPP, o objeto
constante no item 01 do edital. Foi concedido prazo
para recurso, não havendo manifestação de
interposição do mesmo. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
licitante. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo para análise dos documentos e
procedimentos adotados por mim pregoeiro e equipe
de apoio para posterior homologação.

decidiu pela abertura do momento de lances
conforme planilha anexa. Encerrada a fase de lances,
foi declarado vencedor o seguinte licitante: para o
item 07 - A a Z Saúde Produtos Médicos e
Hospitalares Ltda.- ME , com o preço final (ou
negociado) de R$ 320,00; para o item 08 - A a Z
Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.- ME,
com o preço final (ou negociado) de R$ 85,80; para o
item 09 - A a Z Saúde Produtos Médicos e
Hospitalares Ltda.- ME , com o preço final (ou
negociado) de R$ 73,80; para o item 10 - A a Z Saúde
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.- ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 99,20; para o item
11 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares
Ltda.- ME, com o preço final (ou negociado) de R$
130,00; para o item 12 - A a Z Saúde Produtos
Médicos e Hospitalares Ltda.- ME, com o preço final
(ou negociado) de R$ 148,00; para o item 15 - A a Z
Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.- ME ,
com o preço final (ou negociado) de R$ 1.160,00;
para o item 16 - A a Z Saúde Produtos Médicos e
Hospitalares Ltda.- ME , com o preço final (ou
negociado) de R$ 180,00. Os itens 01, 02, 03, 04, 05
e 06 não tiveram cotação. Os itens 13 e 14 não
tiveram proposta válida (cotação acima do
especificado no edital). O relatório de lances
ofertados para cada item encontra-se em anexo,
sendo rubricado por todos. Após a fase das propostas
e lances foi aberto o envelope de número 02,
referente a habilitação. Foi habilitada a empresa: A a
Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.- ME.
Adjudicam-se à empresa vencedora: A a Z Saúde
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.- ME, os
objetos constantes nos itens 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15
e 16 do edital. Foi concedido prazo para recurso, não
havendo manifestação de interposição do mesmo.
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e licitante. Encaminha-se
à Assessoria Jurídica todo o processo para análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeiro e equipe de apoio para posterior
homologação.

Gerson Josemar Rauber
Pregoeiro

Itacir Rasador
Pregoeiro

Maribel Bortolotto
Equipe de Apoio

Diego Zarpelon
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
022/2017

CONTRATOS

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e
dezessete, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
346/2017, com a finalidade de receber propostas e
documentos de habilitação, objetivando a aquisição
de equipamentos e material para setor de fisioterapia,
odontológico e material ambulatorial conforme
descrito no item 01 do Edital, processando-se essa
licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de
17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20
de fevereiro de 2006, com aplicação subsidiária da
Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006. Participou do certame a
empresa: A a Z Saúde Produtos Médicos e
Hospitalares Ltda.- ME, neste ato representada pelo
Sr. Giovan Carlo Monegat, RG nº 1054223613.
Conferidos os documentos apresentados para tanto, a
empresa participante restou credenciada. Foram
recebidos os envelopes n. 01 e 02, proposta de preços
e habilitação. Aberto o envelope da proposta de
preços, e tendo concluído que apresenta condições
positivas de classificação, eis que os preços ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
idênticas condições de fornecimento, segundo a
pesquisa informativa que se realizou, o Pregoeiro

Secretária Municipal de Assistência Social e
Habitação
SILVIO BALDASSO
Contratado
GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 042/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: O & f Comércio e Serviços Ltda
OBJETO: O objeto da presente licitação é a
contratação de pessoa jurídica para a prestação de
serviços de apoio administrativo na área de recepção
e atendimento ao público, conforme especificações
do anexo VI do edital.
IT
E
M

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviço de recepcionista (total
de 07 postos) para atendimento na
01 Secretaria Municipal da Saúde, de acordo
com as especificações constantes no Anexo
VI deste Edital.
Prestação de serviço de telefonista (total de
02 postos) na Secretaria Municipal da
02 Saúde, de acordo com as especificações
constantes no Anexo VI deste Edital.
Segue no ANEXO I, a descrição detalhada do objeto
do presente contrato.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 17 de abril
de 2017 até 16 de abril de 2018.
VALOR: R$ 21.280,00 (vinte e um mil duzentos e
oitenta reais) mensais.
Carlos Barbosa, 03 de abril de 2017.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Contratado
GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Silvio Baldasso
OBJETO: A presente locação tem origem no
Processo Administrativo Dispensa de Licitação nº
002/2017, na forma do artigo 24, Inciso X, da Lei
8.666/93 e suas alterações e reger-se-á pelas
cláusulas e condições seguintes: O LOCADOR dá
em locação o imóvel de sua propriedade, Sala
Comercial localizada na Rua Pedro Baldasso, nº 50,
bairro Centro, município de Carlos Barbosa-RS. O
aludido imóvel locado apresenta metragem de
36,38m² como área privativa e 3,40m² como área de
uso comum, totalizando uma área de 39,78m²,
pertencente a matrícula 14.263, que tem a finalidade
de ampliação do atendimento do Conselho Tutelar do
município de Carlos Barbosa.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de 01 de abril
de 2017 até 31 de março de 2018.
VALOR: R$ 700,00 (setecentos reais) mensais.
Carlos Barbosa, 30 de março de 2017.
JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 043/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: MV Sistemas Ltda
OBJETO: O objeto do presente contrato é a
contração de pessoa jurídica para fornecimento e
implantação de SOFTWARE DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA,
ASSISTENCIAL
E
REGULAÇÃO INTEGRADA NOS SERVIÇOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAÚDE objetivando
implantação, conversão, customização, manutenção/
locação/ suporte de software de gestão para a
Secretaria de Saúde do Município de Carlos Barbosa,
a ser executado de forma continuada, necessários à
modernização da prestação de serviços públicos à
população, incluindo todas as características deste
edital e seus anexos.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, ou seja, de 04 de abril
de 2017 até 03 de abril de 2018.
VALOR: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais.
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Carlos Barbosa, 03 de abril de 2017.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
MV SISTEMAS LTDA
Contratado
GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 044/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Tiago Salvi
OBJETO: O objeto do presente contrato é a
contratação de prestador de serviço profissional
liberal legalmente habilitado para realização de
trabalho de cadastro imobiliário multifinalitário. O
trabalho consistirá no desenho das quadras, lotes,
edificações e outras feições relacionadas aos
levantamentos executados pela equipe de topografia
da Secretaria da Fazenda. O profissional deverá
possuir habilitação para a área da construção civil e
urbanismo, visto que serão necessárias análises
espaciais relacionadas com planejamento urbano e
territorial, parcelamento, uso e ocupação do solo. O
serviço deverá ser entregue de acordo com as normas
técnicas estipuladas em conjunto com a equipe da
Diretoria de Modernização e Inovação da Gestão
(DMIG), sendo que cada quadra entregue deverá ser
composta pelos seguintes trabalhos mínimos:
desenho de cada lote e suas benfeitorias; desenho da
quadra integralizada. O profissional deverá estar apto
a trabalhar em conjunto com os engenheiros
responsáveis pelo trabalho de campo da DMIG. O
profissional poderá fazer uso dos equipamentos e
sala da Diretoria de Modernização e Inovação da
Gestão; O trabalho será remunerado por unidade
(lote) entregue, são estimadas 1.500 unidades/lotes.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses a partir de sua
assinatura, ou seja, de 05 de abril de 2017 até 04 de
outubro de 2017.
VALOR: Até R$ 19.500,00 (dezenove mil e
quinhentos reais), sendo R$ 13,00 (treze reais) por
unidade/lote.

máquinas para silagem – Área 01 – Região da
Subprefeitura de Santa Luiza e Forromeco,
totalizando assim até 1500 horas, na forma da
justificativa anexa, que faz parte integrante do
presente instrumento. Em função da alteração da
Cláusula Primeira, fica alterada a Cláusula Segunda
- do Preço, aditando-se o valor de até R$ 31.500,00
(trinta e um mil e quinhentos reais) totalizando assim
o valor do contrato em R$ 157.500,00 (cento e
cinquenta e sete mil e quinhentos reais). As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 03 de abril de 2017.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura
e Meio Ambiente
SERVIÇOS AGRÍCOLAS IRMÃOS ZWIRTES
LTDA
Contratada
GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico OAB – RS/56.138
EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 008/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Rodrigo Cichelero - Me
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – do
Objeto, aditando o item 01 em até 200 horas de
serviços de máquinas para silagem – Área 03 –
Região da Subprefeitura de Arcoverde, totalizando
assim até 1000 horas, na forma da justificativa anexa,
que faz parte integrante do presente instrumento. Em
função da alteração da Cláusula Primeira, fica
alterada a Cláusula Segunda - do Preço, aditando-se
o valor de até R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
totalizando assim o valor do contrato em R$
128.625,00 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e
vinte e cinco reais). As demais cláusulas e condições
do contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 03 de abril de 2017.

Carlos Barbosa, 05 de abril de 2017.
JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário Municipal da Fazenda

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura
e Meio Ambiente

TIAGO SALVI
Contratado

RODRIGO CICHELERO - ME
Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico OAB – RS/56.138

ADITAMENTOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 009/2017

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 007/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Serviços Agrícolas Irmãos Zwirtes
Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – do
Objeto, aditando em até 300 horas de serviços de

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Sergio Canal
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – do
Objeto, aditando em até 175 horas de serviços de
trator agrícola para a realização de silagem – Área 04
– Região da Sede do Município, totalizando assim
até 875 horas, na forma da justificativa anexa, que
faz parte integrante do presente instrumento. Em

função da alteração da Cláusula Primeira, fica
alterada a Cláusula Segunda - do Preço, aditando-se
o valor de até R$ 18.287,50 (dezoito mil duzentos e
oitenta e sete reais e cinquenta centavos) totalizando
assim o valor do contrato em R$ 91.437,50 (noventa
e um mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta
centavos). As demais cláusulas e condições do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 03 de abril de 2017.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura
e Meio Ambiente
SERGIO CANAL
Contratada
GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico OAB – RS/56.138
EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 010/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Empresa Foppa Agroindustria e
Serviços Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – do
Objeto, aditando o item 01 em até 175 horas de
serviços de máquinas para silagem – Área 02 –
Região da Subprefeitura de Santo Antônio de Castro
e Cinco da Boa Vista, totalizando assim até 875
horas, na forma da justificativa anexa, que faz parte
integrante do presente instrumento. Em função da
alteração da Cláusula Primeira, fica alterada a
Cláusula Segunda - do Preço, aditando-se o valor de
até R$ 18.375,00 (dezoito mil trezentos e setenta e
cinco reais) totalizando assim o valor do contrato em
R$ 118.125,00 (cento e dezoito mil e cento e vinte e
cinco reais). As demais cláusulas e condições do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 03 de abril de 2017.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura
e Meio Ambiente
EMPRESA FOPPA AGROINDUSTRIA E
SERVIÇOS LTDA
Contratada
GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico OAB – RS/56.138
EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 069/2012
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Basenge Engenharia, Comércio e
Representações Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 90 (noventa)
dias, ou seja, a partir de 01 de abril de 2017 até 29 de
junho de 2017, ou enquanto se fizer necessário para
finalização do novo processo de contratação, na
forma da justificativa em anexo, que faz parte
integrante do presente instrumento. Fica acordada a
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negociação entre as partes a manutenção do valor
pago mensalmente. Desta forma, o valor a ser pago
corresponderá a R$ 8.202,14 (oito mil, duzentos e
dois reais e catorze centavos) mensais.
As partes renunciam de todo e qualquer direito de
pleitear a qualquer tempo da contratação reposição
dos valores ora negociados, tendo o valor acordado
como justo e suficiente para remuneração do objeto,
sendo este o valor-base para os futuros
reajustamentos e eventuais reequilíbrios de fatos que
vierem a surgir a partir da presente data. As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 05

PORTARIA Nº 370/2017
Carlos Barbosa, 29 de março de 2017.
Concede, a partir do mês de MARÇO de 2017, ao
servidor PEDRO JOAO FABRIN, monitor geral,
matrícula 268, adicional por tempo de serviço
proporcional, na razão de 13/36 avos, percentual de
1,81, referente ao período aquisitivo de 04/03/2016 a
28/03/2017, de acordo com o art. 84 da Lei
Municipal nº 682, de 1990.
Carlos Barbosa, 28 de março de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

Carlos Barbosa, 31 de março de 2017.

PORTARIA Nº 371/2017

GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de PM DE
CARLOS BARBOSA, no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com o que estabelece o
artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005,
CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, a contar de 28/03/2017, ao
servidor
PEDRO
JOÃO
FABRIN,
CPF
337.408.100-25, matrícula 268, identidade funcional
465, cargo de Monitor Geral, padrão G1.4, classe F,
regime jurídico estatutário, 44 horas semanais, com
proventos mensais integrais no valor de R$ 3.869,89
composto das seguintes vantagens: Vencimento
básico (G1.4 - classe F) - Lei Municipal nº 685/1990,
40% de adicional por tempo de serviço e 1,81% de
adicional proporcional por tempo de serviço - Lei
Municipal nº 682/1990 a ser custeada por INST.
PREV. MUNICIPAL - CARLOS BARBOSA.

BASENGE ENGENHARIA, COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Contratada
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico OAB – RS/56.138
PORTARIAS
PORTARIA Nº 377/2017
Nomeia, como membros para comporem o Conselho
Municipal de Trânsito e Transportes – CMTT, as
pessoas a seguir relacionadas:
Representantes da Secretaria Municipal da
Agricultura e Meio Ambiente
Titular: Anna Letícia Giacomelli
Suplente: Viviane Neis
Representantes da Secretaria Municipal de
Planejamento, serviços e vias urbanas
Titular: Vanessa Borsoi
Suplente: Antonio Gelmini
Representantes da Secretaria Municipal da
Educação
Titular: Marciana Lusani Volpato
Suplente: Ana Carolina Sbeghen Loss
Representantes da Câmara de Vereadores
Titular: Alef Assolini
Suplente: Denir Gedoz
Carlos Barbosa, 31 de março de 2017
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 380/2017
DESTITUI, a pedido, a partir de 31 de março de
2017, NELI ISABEL THUMS GEDOZ da função
de Conselheira Tutelar, designada pela Portaria nº
28/2016, de 08 de janeiro de 2016.
Carlos Barbosa, 31 de março de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Carlos Barbosa, 28 de março 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 372/2017
Convoca, os candidatos relacionados no anexo desta
portaria, integrantes da relação final de homologados
para o cargo de Monitor de Creche do Concurso
Público e Processo Seletivo Público 2015 (Edital de
Homologação nº 025/2015), para comparecer na
Diretoria de Recursos Humanos, localizada na
Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil, 11, Bairro
Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de dois dias,
29 e 30 de março de 2017, podendo ser prorrogado
por igual período a critério da Administração
Pública, para manifestar interesse em contratação
administrativa para atender necessidade temporária
de excepcional interesse público para MONITOR
DE CRECHE, de acordo com a Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990. Para tanto, devem
preencher MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE
VAGA na Diretoria de Recursos Humanos desta
Prefeitura, no horário de expediente externo, das 8
horas às 12 horas e das 13h30min às 17h30min (fone
54.3461.8818). Dos candidatos que apresentarem
manifestação de interesse da vaga, serão admitidos os
que estiverem melhor classificados, de acordo com o
número de vagas temporárias existentes.
Carlos Barbosa, 28 de março de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 373/2017
Concede, nesta data, licença por motivo de
casamento à servidora CARLA GONÇALVES
MENEGAT,
matrícula
nº
1.137,
médico
ginecologista, conforme artigo 111, inciso III, alínea
“a” da Lei Municipal n.º 682/90.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 374/2017
Designa os servidores abaixo relacionados para
compor a COMISSÃO para realização de Processo
Seletivo Simplificado I/2017, Edital nº 012, de 23 de
março de 2017, com as atribuições de coordenar,
controlar e orientar todas as tarefas e decisões
relativas ao certame.
Servidor

Ma
t.

Cargo/Função

Sec.
Munic
ipal

Debora
Corbellini

1.6
19

Agente
Administrativo

Admin
istraçã
o

Elton Mateus
Vaz Lima

1.4
72

Coordenador
Geral da Saúde

Saúde

Maribel
Bortolotto

1.0
20

Agente
Administrativo

Educa
ção

Marilda
Damiani
Baccon

684

Professor Séries
Iniciais

Educa
ção

Carlos Barbosa, 29 de março de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 375/2017
Retifica a Portaria nº 028/2017, de 02 de janeiro de
2017, que concede férias regulamentares a
servidores, excluindo da mesma os servidores
JULIANO COLLEONI DA SILVA, matrícula nº
1.655, motorista e ROQUE BALDASSO, matrícula
nº 111, operador de máquinas.
Carlos Barbosa, 29 de março de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 376/2017
Retifica a Portaria nº 859/2016, de 01 de dezembro
de 2016, que concede férias regulamentares a
servidores, sendo o período de férias da servidora
MARGARIDA
REGINA
RODRIGUES
CAPOANI, matrícula nº 804, assistente social, de
26.12.2016 a 14.01.2017, e não como constou.
Carlos Barbosa, 29 de março de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 378/2017
Exonera, a partir de 1º de abril de 2017, CARIZE
DA SILVA COSTA, enfermeiro, matrícula nº 1.650,
da função gratificada de CHEFE DE ATENÇÃO
BÁSICA, Substituto, FG04, da Secretaria Municipal
da Saúde, a pedido da servidora, sendo o dia 31 de
março de 2017, o último dia trabalhado.
Carlos Barbosa, 31 de março de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
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PORTARIA Nº 379/2017
Enquadra, a partir de 1º de abril de 2017, CARIZE
DA SILVA COSTA, enfermeiro, matrícula nº 1.650
como beneficiária de adicional de insalubridade em
grau máximo de 30% (trinta por cento) sobre o
padrão 08, classe A, do quadro de cargos e salários
da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 31 de março de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 381/2017
Convoca, a candidata a seguir relacionada para
comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias, 03 e 04 de abril de 2017, podendo ser
prorrogado por igual período a critério da
Administração Pública, com a documentação
necessária para contratação administrativa para
atender necessidade temporária de excepcional
interesse público, de acordo com a Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990.
NOME

CARGO

TAMARA PINTO DA
ROSA

MONITOR DE
CRECHE

Carlos Barbosa, 31 de março de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 382/2017
Concede, com efeito retroativo a 24 de março de
2017, à servidora ANDREIA SCARATTI, matrícula
nº 1.042, agente administrativo, licença por motivo
de falecimento de sua avó, conforme artigo 111,
inciso I, alínea “a”, da Lei Municipal nº 682, de
1990. Período da licença: 24 de março de 2017.
Carlos Barbosa, 31 de março de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
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