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PODER EXECUTIVO

Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente e sob regime emergencial e
de excepcional interesse público, Professor.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a contratar,
sob regime emergencial, temporário e de excepcional
interesse público, por prazo determinado, 01 (um)
Professor de Educação Infantil, com carga horária de
até 25 (vinte e cinco) horas semanais.
Art. 2º A contratação tem como objetivo suprir
afastamento de servidora em contrato temporário por
motivo de licença maternidade e possível licença
saúde.
Art. 3º A contratação se dará a partir da assinatura do
contrato administrativo até o término da licença
maternidade.
§1º Nas situações em que não existirem profissionais
interessados no referido contrato de acordo com a
carga horária prevista, fica o Município autorizado a
contratar outros profissionais com carga horária
inferior, até o limite previsto, bem como poderá
ocorrer redução da carga horária inicialmente
contratada, conforme a necessidade, programação e
organização da Instituição de Ensino.
§2º Ocorrendo rescisão do contrato antes de expirar o
prazo estabelecido no caput deste artigo, para
completá-lo, poderão ser contratados outros
profissionais.
Art. 4º Os direitos contratuais são estipulados em
contrato administrativo, observando-se o disposto no
art. 233, da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990 e padrões de vencimentos, requisitos para
provimento, atribuições e condições de trabalho
constantes na Lei Municipal nº 2.133, de 23 de
janeiro de 2008.
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Carlos Barbosa, 03 de outubro de 2017. 58º de
Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI N.° 3.448, DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.
Autoriza o Poder Executivo a receber em
doação mercadorias diversas.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a receber
em doação das Associações dos Estudantes
Universitários de Carlos Barbosa – AFEEVALE,
ABE-CARVI, AEULBRA, ABASINOS, ABEFCS,
AACCB, AACB, ACEC, ABEFAI, ABEUCS,
ABEUN, AEICB e AUQCB, mercadorias diversas,
descritas no anexo, o qual é parte integrante desta
Lei.
Art. 2º Fica ainda o Poder Executivo autorizado a
destinar os livros, constantes no anexo, à Biblioteca
Pública Municipal Padre Arlindo Marcon e as demais
mercadorias às Escolas da rede Municipal de ensino
de Carlos Barbosa.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 03 de outubro de 2017. 58º de
Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
DECRETOS
DECRETO Nº 3. 196 DE 29 DE SETEMBRO DE
2017
Abre crédito suplementar no Orçamento de
2017, Lei nº 3.344/16 de 07 de dezembro de
2016.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal, pela Lei nº 4.320 de 17 de
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março de 1964, e ainda de conformidade com a Lei
Municipal nº 3.344, de 07 de dezembro de 2016.

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

Decreta:
EDITAIS
Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento de
2017, Lei nº 3.344 de 07 de dezembro de 2016, no
montante de R$ 114.383,00 (Cento e catorze mil,
trezentos e oitenta e três reais), quatrocentos e vinte e
cinco reais) nas seguintes rubricas:
D
es
p.
70
08
72
12
72
35
72
36

Or.Un. F. Sf.
Prog. P/A
07.01.20.606.
0070.2801
08.01.26.451.
0071.2701
08.01.26.782.
0071.2709
08.01.26.782.
0071.2709

Catego Re
ria
cur
so
3.3.3.9. 1
0.30
3.3.3.9. 1
0.35
3.3.3.9. 1
0.30
3.3.3.9. 1
0.39

92 09.02.10.302.
03 0091.2901

3.3.1.9.
0.34

40

92 09.02.10.302.
65 0091.2918

3.3.3.9.
0.39

40

11
00
3
11
02
8
11
03
9
12
25
0
13
25
0

11.01.23.695.
0111.2111

3.3.3.9.
0.30

1

11.01.23.695.
0112.2019

3.3.3.9.
0.39

1

11.01.23.695.
0112.1086

3.3.3.9.
0.39

1

07.02.27.813.
0121.2116

3.3.3.9.
0.30

1

13.02.26.452.
0133.2623

3.3.3.9.
0.30

1

Descrição

Valor

MATERIAL DE
CONSUMO
SERVIÇOS DE
CONSULTORIA
MATERIAL DE
CONSUMO
OUTROS
SERVIÇOS TERC.P.JURÍDICA
OUTRAS DESP
PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO
OUTROS
SERVIÇOS TERC.P.JURÍDICA
MATERIAL DE
CONSUMO

800,0
0
64.55
8,00
3.300,
00
3.800,
00

OUTROS
SERVIÇOS TERC.P.JURÍDICA
OUTROS
SERVIÇOS TERC.P.JURÍDICA
MATERIAL DE
CONSUMO

200,0
0

MATERIAL DE
CONSUMO

12.00
0,00

TOTAL

114.3
83,00

3.000,
00
25.60
0,00
125,0
0

750,0
0

EDITAL Nº 44, DE 09 DE OUTUBRO DE 2017
Torna Público DECISÃO FINAL
Processo Administrativo Sanitário.

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, TORNA PÚBLICO a DECISÃO
FINAL em Processo Administrativo Sanitário,
registrada na data de 29/09/2017. Autuado: DIVA Z
BATTISTELO - ME. CNPJ: 93.329.670/0001-37.
Endereço:
RUA
PRESIDENTE
GETÚLIO
VARGAS, N.° 265, BAIRRO CENTRO. Data da
autuação: 27/07/2017. Processo n.° 4458/2017. Data
da Decisão: 23/08/2017 Dispositivos legais
transgredidos: Art. 10, incisos IV, XVIII, XXI da
Lei Federal n.° 6.437/1977. Tipificação da Infração:
POSSUIR ALIMENTOS VENCIDOS, SEM
IDENTIFICAÇÃO, SEM PROCEDÊNCIA E
ESTABELECIMENTO
SEM
ALVARÁ
SANITÁRIO. Decisão Final: Penalidade de Multa e
Inutilização dos Alimentos. Penalidade Imposta:
Multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e
Inutilização dos Alimentos.

250,0
0

Carlos Barbosa, 09 de outubro de 2017.
Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
EDITAL Nº 042, DE 27 DE SETEMBRO DE
2017

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com a redução das seguintes rubricas:
D
e
s
p.
4
0
0
0
8
0
4
0
9
5
6
7
1
1
0
2
7
1
1
0
2
9
1
1
0
3
0
1
1
0
3
1
1
3
0
6
0

Or.Un. F. Sf. Prog.
P/A

Valo
r

04.01.04.12
3.0040.240
1

Categ Re Descrição
oria
cu
rs
o
3.3.1.9.0.11
1 VENC.
VANTAGENS
FIXAS- P.CIVIL

71.6
58,0
0

07.02.18.54
1.0087.182
0

3.3.3.9.0.30

MATERIAL DE
CONSUMO

1.05
0,00

09.05.10.12
2.0096.290
7

3.4.4.9.0.51

40 OBRAS E
INSTALAÇÕES

28.6
00,0
0

11.01.23.69
5.0112.201
9

3.3.3.9.0.30

1

MATERIAL DE
CONSUMO

125,
00

11.01.23.69
5.0112.201
9

3.4.4.9.0.52

1

EQUIPAMENTOS
E MAT.
PERMANENTE

150,
00

11.01.23.69
5.0112.201
9

3.3.3.9.0.32

1

MATERIAL DE
DISTRIB.
GRATUITA

50,0
0

11.01.23.69
5.0112.201
9

3.3.3.9.0.31

1

PREMIAÇÕES
CULT,
ARTIST,ESPORT
E CIENTI

750,
00

13.01.06.45
2.0132.270
6

3.3.3.9.0.30

MATERIAL DE
CONSUMO

12.0
00,0
00

1

1

TOTAL

114.3
83,0
0

Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 29 de setembro de 2017.

em

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E
SELEÇÃO PÚBLICA III/2017
Edital de Processo Seletivo Simplificado e
Seleção Pública para contratação por prazo
determinado.
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 BOA VISTA) E MICROÁREA 23
(VILA NOVA III), ENFERMEIRO, MÉDICO,
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA E
MÉDICO PSIQUIATRA 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,
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.
2.

ESPECIFICAÇÕES
DA
FUNÇÃO
TEMPORÁRIA
2.1 A função temporária de que trata o processo
seletivo simplificado e a seleção pública corresponde
ao exercício do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE – MICROÁREA 04 (CINCO DA BOA
VISTA) E MICROÁREA 23 (VILA NOVA III),
ENFERMEIRO,
MÉDICO,
MÉDICO
GINECOLOGISTA E OBSTETRA E MÉDICO
PSIQUIATRA constante no Anexo I.
2.2 Além do vencimento o contratado fará jus as
seguintes vantagens funcionais: repouso remunerado;
gratificação natalina proporcional ao período
trabalhado; férias proporcionais acrescidas de um
terço, indenizadas ao final do contrato; inscrição no
Regime Geral de Previdência, podendo fazer jus
também a horas extras na eventual extrapolação da
carga horária diária e semanal, desde que
previamente convocado pelo superior hierárquico e
diárias.
2.3 Sobre o valor total da remuneração incidirão
os descontos fiscais e previdenciários.
2.4 Os deveres e proibições aplicados ao
contratado correspondem àqueles estabelecidos para
os demais servidores estatutários no Regime Jurídico,
sendo a sua apuração processada na forma do Regime
Disciplinar do mesmo diploma, no que couber.
3.

INSCRIÇÕES
3.1
As
inscrições
serão
recebidas
exclusivamente pela Comissão designada, junto à
sede do Município, no setor de Protocolo, sito à Rua
Assis Brasil, 11, centro, Carlos Barbosa-RS, no
período de 02 a 06 de outubro de 2017, das 8h às 12h
e das 13h30min às 17h30min.
3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora do
prazo.
3.2 A inscrição do candidato implicará o
conhecimento prévio e a tácita aceitação das
presentes instruções e normas estabelecidas neste
Edital.

3

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
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);
c) CURRÍCULO, de acordo com o
modelo apresentado no Anexo III do presente Edital,
acompanhado de cópia autenticada dos títulos que
comprovam as informações contidas no mesmo;
d) documentos que comprovem
habilitação para o cargo, de acordo com o quadro do
Anexo I deste Edital, conforme segue:
Agente Comunitário de Saúde – Microárea 04 (Cinco
da Boa Vista): Localidade do Cinco da Boa Vista: da
propriedade do Sr Darvio Agostini Netto até a divisa
da comunidade de São Sebastião de Castro. ( Da propriedade do Sr Jacinto Benelli, abrangendo as comunidades de Cinco Baixo e Cinco Alto).
•
Idade: mínima de 18 anos.
•
Instrução: ensino fundamental completo.
•
Comprovação de residência na área ou microárea da comunidade em que atuar, desde a
data da publicação do edital de abertura do
processo seletivo simplificado que poderá ser
feita através de conta de luz, água ou telefone, em nome do candidato ou declaração, devidamente reconhecida em cartório.
Agente Comunitário de Saúde – Microárea 23 (Bairro
Vila Nova III): Esquina da rua Veranópolis com a rua
Nova Bréscia até a esquina com a rua XV de Novembro, dobra lado esquerdo até a rua Alberto Pasqualini,
dobra lado direito pela rua Buarque de Macedo até o
Centro de Saúde, volta pela rua Buarque de Macedo
(lado direito) até esquina com a rua José Raimundo
Carlotto, dobra esquerda até a rua Nova Prata, dobra
esquerda até a rua Alberto Pasqualini, dobra esquerda
até a rua Veranópolis até esquina com a rua Nova
Bréscia, incluindo as seguintes ruas dentro deste perímetro, ambos os lados: rua Farroupilha, rua Pinheiro
Machado, rua Riachuello e rua David Canabarro.
•
Idade: mínima de 18 anos.
•
Instrução: ensino fundamental completo.
•
Comprovação de residência na área ou microárea da comunidade em que atuar, desde a
data da publicação do edital de abertura do
processo seletivo simplificado que poderá ser
feita através de conta de luz, água ou telefo-
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ne, em nome do candidato ou declaração,
devidamente reconhecida em cartório.
Enfermeiro:
•
Curso superior com formação em
enfermagem ou equivalente;
•
Registro no Conselho Regional de
Enfermagem - COREN ou entidade
equivalente que o venha substituir;
•
Idade mínima de 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.
Médico Psiquiatra:
 Curso superior com formação em medicina
e especialização em Psiquiatria;
 Registro no Conselho regional de Medicina
- CRM 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
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 dois dias,
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

Pontuaçã
o
1. Ensino Médio (concluído, e este não pontuará se for o 5,0
nível de exigência para a função ou, ainda, se for de nível
inferior ao exigido pelo cargo)
2.

Graduação Concluída– Curso superior e/ou 10,0
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 inscrição (participante ou
palestrante, painelista ou organizador) com a data da
realização do evento, dentro dos últimos cinco anos, 0,5
contados da data de abertura das inscrições, de acordo 1,0
com o descrito abaixo (máximo de 10 (dez) títulos por
1,5
candidato):
I.
Até
20 2,0
horas.................................................................................... 2,5
............................................................................................ 3,0
....
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. Os certificados disponibilizados via sistema digital (Internet)
estarão sujeitos a verificação.
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12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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,
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
local.
◦ Os casos omissos e situações não
previstas serão resolvidos pela Comissão
designada.
Carlos Barbosa, 27 de setembro de 2017.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
A íntegra do edital pode ser acessada através do link:
http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/paginas/editaisde-pss-e-sp-validos/120
EDITAL Nº 045/2017
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO III/2017
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
III, Edital n° 042/2017, 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 11/10/2017, devendo os
mesmos serem protocolados junto à Prefeitura
Municipal, no setor de Protocolo, em horário de
expediente.
Carlos Barbosa, 10 de outubro de 2017.
Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.
ANEXO I DO EDITAL Nº 045/2017
RELATÓRIO DE INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
MICROÁREA 04 (CINCO DA BOA VISTA)
NOME

INSCRIÇÃO

NÃO HOUVERAM INSCRIÇÕES
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NOME

INSCRIÇÃO

HOMOLOGADAS PARA O CARGO.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
MICROÁREA 23 (VILA NOVA III)
NOME

INSCRIÇÃO

EDINARA FATIMA JORDÃO
LUMI

005

ISMAEL GEDOZ DOS
SANTOS

021

008

Não reside dentro da Microárea 23
(Bairro Vila Nova III).

012

Não reside dentro da Microárea 23
(Bairro Vila Nova III).

015

Não apresentou certificado de conclusão
de especialização em gineco-obstetrícia.

019

Não reside dentro da Microárea 04 (Cinco da Boa Vista).

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 120/2017
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

ENFERMEIRO

EXTRATO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 009/2017

NOME

INSCRIÇÃO

SIMONI DIAS

002

LISIANE DEBONA

003

LEONICE DE LOURDES DE
VARGAS MAIA

004

NATHALIA FOGLIARINI
SOLDERA

006

PATRICIA DA ROSA
PORTELLA

009

CARENE CARVALHO DA
SILVA

011

ARIANNA MIRELLA DA
CONCEIÇÃO FONTOURA

013

EMILENE DE LIMA
VARGAS

014

LUIZA DELUANA DA SILVA
COSTA

016

TOMADA DE PREÇOS

SILMAR JOÃO CORADI
GUERINI

017

EXTRATO DO EDITAL DE TOMADA DE
PREÇOS Nº 011/2017

LUCIA PRADELLA

020

ANA CRISTINA DAPPER

022

MÉDICO
NOME

INSCRIÇÃO

ANA CLAUDIA DAL
MAGRO

018

KELYN LUTZ

023

MÉDICO PSIQUIATRA
NOME

MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA
NOME

INSCRIÇÃO

HERMES FILHO
MARAMALDO

010

ANEXO II DO EDITAL Nº 045/2017
RELATÓRIO DE INSCRIÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
INSCRIÇÃO
001
007

TIPO: Menor Preço Global
DATA DE ABERTURA: 09 de novembro de 2017
HORÁRIO: 9 horas
LOCAL: Sala de Licitações – Centro
Administrativo Municipal
OBJETO: Contratação de empresa para execução
de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em
CBUQ na Rua João Dêntice
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.b
r/multi24/sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao#
Digitando o nº 9 no campo “número da licitação”.

TIPO: Menor Preço Global
DATA DE ABERTURA: 27 de outubro de 2017
HORÁRIO: 9 horas
OBJETO: Contratação de empresa para execução
de obra de ampliação do Ginásio de Esportes da
Comunidade do Cinco Alto
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.b
r/multi24/sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao#
Digitando o nº 11 no campo “número da licitação”.

INSCRIÇÃO

NÃO HOUVERAM INSCRIÇÕES
HOMOLOGADAS PARA O CARGO.

MOTIVO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO

Não reside dentro da Microárea 23
(Bairro Vila Nova III).
Não apresentou o Registro de Qualificação de Especialista (RQE).

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de
serviço de instituição de longa permanência,
destinada ao domicílio coletivo de pessoas idosas
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br
/multi24/sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao#
Digitando o nº 119 no campo “número da licitação”.

PREGÃO PRESENCIAL
EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 118/2017
TIPO: Menor preço por lote
DATA: 23 de outubro de 2017
HORÁRIO: horas
OBJETO: Serviço de roçada mecânica em vias
públicas do município
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.b
r/multi24/sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao#
Digitando o nº 118 no campo “número da licitação”.
EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 119/2017
TIPO: Menor Preço por Lote
DATA: 24 de outubro de 2017
HORÁRIO: horas

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 25 de outubro de 2017
HORÁRIO: 9 horas
OBJETO:
Contratação
de
empresa
para
fornecimento de materiais e mão de obra
especializada para instalação de luminárias no trevo
de acesso a cidade
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br
/multi24/sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao#
Digitando o nº 120 no campo “número da licitação”.
EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 121/2017
TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 25 de outubro de 2017
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Aquisição de material de sinalização de
trânsito
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br
/multi24/sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao#
Digitando o nº 121 no campo “número da licitação”.

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 139/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Alcateia Esportes Ltda Me
OBJETO: O objeto da presente licitação é a
contratação de empresa para prestação de serviço
profissional para execução da Escolinha de Bocha,
para desenvolver atividades inerentes à prática de
esporte na modalidade Bocha, para crianças e
adolescente com idade compreendida entre 06 a 16
anos, num limite de até 20 horas mensais. A
Contratada deverá disponibilizar, no mínimo, 01 (um)
profissional técnico portador de inscrição no
Conselho Regional de Educação Física (Bacharel,
Provisionado ou Licenciado conforme Resolução
CFE 03/87). As atividades rotineiras (treinos) serão
realizadas em períodos de até 4 (quatro) horas por dia
e as atividades complementares (competições) serão
realizadas em períodos de até 08 (oito) horas. O
detalhamento do projeto a respeito de locais e
horários, cronograma, recursos humanos e materiais
consta no Anexo do contrato.
VALOR: R$ 40,00 (quarenta reais) por hora,
perfazendo um total de até R$ 800,00 (oitocentos
reais) mensais.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 05 de
outubro de 2017 até 04 de outubro de 2018.
Carlos Barbosa, 05 de outubro de 2017.
MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal dos Esportes, Lazer e Juventude
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ALCATEIA ESPORTES LTDA ME
Contratada
GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo
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 01/2013
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Vereadores
de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Tecnosweb – Tecnologia de
Gestão Ltda – Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo do contrato
entabulado entre as partes por mais 12 (doze) meses,
ou seja, de 10 de outubro de 2017 até 09 de outubro
de 2018, na forma da justificativa anexa que faz parte
integrante do presente instrumento. Fica acordada a
negociação entre as partes a manutenção do valor
pago mensalmente do presente contrato. As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 04
Carlos Barbosa, 06 de outubro de 2017.
DENIR JANDIR GEDOZ
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
TECNOSWEB – TECNOLOGIA DE GESTÃO
LTDA – ME
Contratada
GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico - OAB/RS 56.138

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 933/2017
CONCEDE à servidora CARMEM LIZIA ABI
PICCOLI, auxiliar de enfermagem, matrícula nº
631, promoção para a Classe E do Plano de Carreira
dos Servidores Públicos Municipais, referente ao
período aquisitivo inicial de 30 de novembro de
2011 a 30 de novembro de 2016, tendo sido
protelado por motivo de 288 (duzentos e oitenta e
oito) dias de licença saúde, passando o período para
30 de novembro de 2011 a 14 de setembro de 2017,
por haver completado o tempo de exercício exigido
no art. 15, inciso IV, atendidos aos requisitos
previstos no art. 16 e art. 17, inciso II e IV da Lei
Municipal nº 685, de 1990, com vigência da
promoção a partir do mês de OUTUBRO DE 2017.
Carlos Barbosa, 02 de outubro de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 934/2017
CONCEDE à servidora FERNANDA ZANETTI
TRAMONTINA, psicólogo, matrícula nº 1.620,
promoção para a Classe B do Plano de Carreira dos
Servidores Públicos Municipais, referente ao
período aquisitivo inicial de 12 de maio de 2014 a
12 de maio de 2017, tendo sido protelado por
motivo de 132 (cento e trinta e dois) dias de licença
saúde, passando o período para 12 de maio de 2014
a 21 de setembro de 2017, por haver completado o
tempo de exercício exigido no art. 15, inciso I,
atendidos aos requisitos previstos no art. 16 e art.
17, inciso II e IV da Lei Municipal nº 685, de 1990,
com vigência da promoção a partir do mês de
OUTUBRO DE 2017.
Carlos Barbosa, 02 de outubro de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

de setembro de 2017, nos termos do art. 91 da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, tendo
optado o servidor pela transformação de 03 (três)
meses em prêmio assiduidade indenizados (01
parcela), cuja quitação será efetuada na folha de
pagamento do mês de OUTUBRO de 2017, conforme
o processo administrativo nº 5.198/2017.
Carlos Barbosa, 02 de outubro de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 937/2017
CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor
CLARENCIO TENEDINI, matrícula nº 360, Técnico
Agrícola, tendo sido investido em cargo de
provimento efetivo, sem interrupção, em 06 de
janeiro de 1994, em virtude de ter completado o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo
o período aquisitivo de 24 de setembro de 2012 a 24
de setembro de 2017, nos termos do art. 91 da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, tendo
optado o servidor pela transformação de 03 (três)
meses em prêmio assiduidade indenizados (01
parcela), cuja quitação será efetuada na folha de
pagamento do mês de OUTUBRO de 2017, conforme
o processo administrativo nº 5.541/2017.
Carlos Barbosa, 02 de outubro de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 938/2017
CONVOCA, de 02 de outubro a 18 de dezembro de
2017, a servidora RONEIDE MARIA DOS
SANTOS, matrícula nº 1.290, professor de Séries
Inicias, para trabalhar em Regime Suplementar de
Trabalho, por 25 (vinte e cinco) horas semanais, na
E.M.E.F Padre Pedro Piccoli, em substituição a
servidora Salete Brembilla Ferronato, matrícula nº
283, afastada de suas atividades em virtude de
licença prêmio assiduidade, conforme §§ 3º e 4º do
artigo 24, da Lei Municipal 2.133, de 23 de janeiro
de 2008.

PORTARIA Nº 935/2017
PORTARIAS
PORTARIA Nº 931/2017
NOMEIA, a partir desta data, DAIANE ALTÍSSIMO,
matrícula n.º 1.934, para exercer as atribuições do
cargo em comissão de ASSESSOR DE IMPRENSA,
lotada no Gabinete do Prefeito, com remuneração
correspondente ao cargo em comissão CC04, com
carga horária semanal de 40 horas, do quadro de
cargos e salários da Lei Municipal nº 685, de 26 de
junho de 1990.
Carlos Barbosa, 02 de outubro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 932/2017
ALTERA, a partir desta data, o percentual de
adicional de insalubridade pago ao servidor ILDO
JOSÉ ZWIRTES, operário, matrícula nº 662, para
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, 02 de outubro de 2017.

Carlos Barbosa, 02 de outubro de 2017.
CONCEDE prêmio assiduidade à servidora
SALETE BREMBILLA FERRONATO, matrícula nº
283, Professor de Séries Iniciais, tendo sido
investida em cargo de provimento efetivo, sem
interrupção, em 17 de março de 1992, em virtude de
ter completado o período aquisitivo para o prêmio
assiduidade, sendo o período aquisitivo de 17 de
março de 2012 a 17 de março de 2017, nos termos
do art. 91 da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho
de 1990, tendo optado a servidora por licença, sendo
concedido 03 (três) meses de licença, no período de
02 de outubro de 2017 a 01 de janeiro de 2018,
conforme o processo administrativo nº 1.668/2017.

CONCEDE, a partir desta data, por 02 (dois) dias
consecutivos, à servidora ZELI DA CUNHA
GODOIS FELTRIN, matrícula nº 1.727, monitor de
creche, licença por motivo de falecimento de seu
irmão, conforme previsto no artigo 111, inciso III,
alínea “b” da Lei Municipal n.º 682, de 1990. Período
da licença: de 02 e 03 de outubro de 2017.

Carlos Barbosa, 02 de outubro de 2017.

Carlos Barbosa, 02 de outubro de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 936/2017

PORTARIA Nº 941/2017

CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor
ARMANDO CHESINI, matrícula nº 305, Operador
de Máquinas, tendo sido investido em cargo de
provimento efetivo, sem interrupção, em 02 de
setembro de 1992, em virtude de ter completado o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo
o período aquisitivo de 02 de setembro de 2012 a 02

EXONERA,
a
partir
desta
data,
JANE
TRAMONTINI, matrícula n.º 1.545, do cargo em
comissão de ASSESSOR DE GABINETE, CC03, a
pedido da servidora, conforme art. 36, inciso I da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, sendo o
dia 02 de outubro de 2017 o último dia trabalhado.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 940/2017
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Carlos Barbosa, 03 de outubro de 2017.

Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2017.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 942/2017

PORTARIA Nº 947/2017

EXONERA, a partir desta data, ANDREIA
PAROLIN COREZOLA, matrícula nº 1.432, do
cargo
em
comissão
de
ASSESSOR
ADMINISTRATIVO, CC 03, lotada na Secretaria
Municipal da Administração, conforme art. 36, inciso
II, alínea “a” da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho
de 1990, sendo o dia 02 de outubro de 2017, o último
dia trabalhado.

REMANEJA, a partir desta data, o servidor
ALCIDES ROMIO, matrícula n.º 526, Operário, da
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente para a Secretaria Municipal da
Administração.

PORTARIA Nº 939/2017

Carlos Barbosa, 03 de outubro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 943/2017
NOMEIA, a partir desta data, ANDREIA PAROLIN
COREZOLA, matrícula n.º 1.432, para exercer as
atribuições do cargo em comissão de ASSESSOR DE
GABINETE, lotada no Gabinete do Prefeito, com
remuneração correspondente ao cargo em comissão
CC03, com carga horária semanal de 40 horas, do
quadro de cargos e salários da Lei Municipal nº 685,
de 26 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 03 de outubro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 945/2017
REMANEJA, a partir desta data, a professora abaixo
relacionada e concede função gratificada vicedireção, de acordo com a Lei Municipal nº 2.133, de
23 de janeiro de 2008.
Nome
Mat
Remaneja
Carg FG
rícu
o
la
Janice
1. Da E.M.E.F Nossa Vice R$
Rott
881 Senhora Aparecida
46
Veiga
para a E.M.E.F
direç 4,4
Padre Pedro
ão
1
Piccoli
Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 946/2017
AVERBA, para fins de cômputo de tempo de
contribuição na aposentadoria, o tempo de serviço
prestado pela servidora ELENA MISTURINI
CANAL, matrícula nº 443, conforme Certidão do
Instituto Nacional de Seguro Social:
Atividade Privada, com contribuição ao Regime
Geral de Previdência – INSS:
Móveis João de Martini
Período de 01/05/1980 a 05/07/1983 – total de 03
anos, 02 meses e 05 dias.
Tramontina Multi S/A
Período de 07/07/1983 a 29/06/1989 – total de 05
anos, 11 meses e 23 dias.
Cooperativa Santa Clara Ltda
Período de 01/07/1989 a 02/02/1990 – total de 07
meses e 02 dias.
Total Geral: 3.555 dias, correspondendo a 09 anos e
09 meses.

Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2017.

Determina
o
arquivamento
de
Processo
Administrativo Especial, Processo Administrativo nº
2.285, de 06 de maio de 2011.
Carlos Barbosa, 02 de outubro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
EXTRATO DA PORTARIA Nº 944/2017

Processo Administrativo nº 5.670/2017
Assunto: Instauração de Sindicância Administrativa
EVANDRO ZIBETTI,
Disciplinar, para investigar conduta do servidor Lírio
Prefeito Municipal.
Antônio Berto, investido no cargo de Chefe do Horto
Florestal e Controle da Coleta Seletiva, matrícula nº
PORTARIA Nº 948/2017
1.726, lotado na Secretaria Municipal da Agricultura
CONCEDE, ao servidor MARCOS FONTANA e Meio Ambiente, e designação de Comissão
de Sindicância e/ou Processo
CERUTTI, matrícula nº 1.100, Professor de Permanente
Administrativo,
nos termos da Portaria 282, de 04 de
História, promoção para a Classe B do Plano de
abril
de
2016,
com a finalidade de apurar
Carreira do Magistério, referente ao período
responsabilidades
apontadas
no
Processo
aquisitivo de 22 de fevereiro de 2012 a 22 de
Administrativo
nº
5.670,
datado
de
02
de
outubro
de
fevereiro de 2017, tendo sido protelado por 193
(cento e noventa e três) dias devido ao afastamento 2017.
para exercício de atividades não relacionadas com o
Carlos Barbosa, 03 de outubro de 2017.
magistério, passando o período para 22 de fevereiro
de 2012 a 03 de setembro de 2017, por haver
EVANDRO ZIBETTI,
completado os critérios de tempo e de merecimento
Prefeito
do
Município
de Carlos Barbosa, RS.
exigidos no art. 10, inciso II, e aos requisitos
previstos nos artigos 11, 12 e 13 e seus incisos da
PORTARIA Nº 950/2017
Lei Municipal nº 2.133, de 23 de janeiro de 2008,
com vigência da promoção a partir do mês de
Designa, em substituição, a partir desta data, os
OUTUBRO de 2017.
membros abaixo elencados para fazerem parte do
Fórum Municipal de Educação de Carlos Barbosa:
Carlos Barbosa, 05 de outubro de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 951/2017
Nomeia, em substituição, membros para comporem
o Conselho Municipal de Educação – CME, as
pessoas a seguir relacionadas:
Representantes das Associações dos Estudantes
Universitários
Titular: Rosilda Cichelero Facchini, em substituição
a Andreia Parolin Corezola
Suplente: Rafael Pedroni, em substituição a
Fernanda Grolli
Carlos Barbosa, 06 de outubro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
EXTRATO DA PORTARIA Nº 949/2017
Processo Administrativo nº 5734/2017
Assunto: Instauração de Sindicância Administrativa
Disciplinar, para investigar conduta do servidor
Elson Zaro, investido no cargo de Motorista,
matrícula nº 599, lotado no Gabinete do Prefeito, e
designação de Comissão Permanente de Sindicância
e/ou Processo Administrativo, nos termos da
Portaria 282, de 04 de abril de 2016, com a
finalidade de apurar responsabilidades apontadas no
Processo Administrativo nº 5.734, datado de 04 de
outubro de 2017.
Carlos Barbosa, 05 de outubro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Representantes do Sindicato dos Servidores
Públicos de Carlos Barbosa - SINDISPUB
Titular: Pricila Lucia Bagatini, em substituição a
Sinara Kirch
Suplente: Milena Segalin, em substituição a Fábio
Dolzan
Representantes das Associações dos Estudantes
Universitários
Titular: Rosilda Cichelero Facchini, em substituição
a Andreia Parolin Corezola
Suplente: Rafael Pedroni, em substituição a Fernanda
Grolli
Carlos Barbosa, 06 de outubro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
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