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EDITAL 01/2018 

CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA 01/2018 

 

O Município de Getulina, por seu Departamento Municipal de 

Desenvolvimento Social e Melhor Idade CONVIDA, por meio desta 

Chamada Pública, profissionais autônomos para ministrarem 

oficinas nos equipamentos socioassistenciais, na modalidade de 

Serviços de Convivência, para participarem de seleção que visa 

à contratação de Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) para 

atuarem como ORIENTADOR SOCIAL e FACILITADORES DE OFICINAS no 

Projeto Municipal conforme prevê a TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS 

SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. 

 

1. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Como continuidade e ampliação dos trabalhos já 

desenvolvidos no Município de Getulina, apresenta-se o Projeto 

Municipal na área de Serviços de Convivência, tendo por foco o 

desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de 

envelhecimento saudável, no desenvolvimento de autonomia e 

sociabilidades, nos fortalecimentos dos vínculos familiares e 

convívio social e comunitário, bem como na recorrência dos 

acontecimentos como forma de prevenção as situações de 

vulnerabilidades sociais que vier a surgir com o indivíduo e 

sua família e na prevenção de situações de risco social. A 

intervenção social deve estar pautada nas características, 

interesses e demandas dessa faixa etária e considerar que a 

vivencia em grupo, as experimentações artísticas e a 

valorização das experiências vividas constituem formas 

privilegiadas de expressão, interação e proteção social, 

visando o protagonismo social. Incluindo vivencias que 
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valorizem suas experiências e que estimulem e potencialize a 

condição de escolher e decidir, em conformidade a NOB/SUAS e a 

Tipificação dos Serviços Socioassistenciais da Assistência 

Social regulamentada pela Resolução nº 109, de 11 de novembro 

de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social. Com 

objetivo de adotar as ações que complemente para a família e 

comunidade na proteção e desenvolvimento dos atendidos e no 

fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; assegurando 

os passos de referência para o convívio grupal, comunitário e 

social e o desenvolvimento de ações de afetividade, 

solidariedade e respeito mútuo; possibilitando a ampliação do 

universo informacional, bem como estimular o desenvolvimento 

de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua 

formação cidadã, estimulando a participação na vida pública do 

território desenvolvendo competências para a compreensão 

critica da realidade social e do mundo contemporâneo, 

contribuindo para a inserção do convívio social. 

 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. Entre os dias 12/11/2018 a 16/11/2018 será realizada a 

inscrição dos interessados com a apresentação dos Projetos 

protocolados na Prefeitura Municipal de Getulina, sito na Praça 

Bernardino de Campos, 184, no horário das 10h às 12h e das 13h às 

17h. A seleção dos projetos será realizada entre os dias 19/11 a 

20/11/2018. Os selecionados serão convocados para entrevistas até 

03/12/2018. O local e horário das entrevistas serão divulgados 

previamente pela Comissão responsável pela seleção dos 

Projetos, preferencialmente por meio eletrônico, no endereço 

fornecido quando do preenchimento da Ficha de Inscrição. 
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2.2. Os recursos serão dirigidos a presidente ao Diretor do 

Departamento Municipal de Desenvolvimento Social e Melhor 

Idade, e serão recebidos no dia 26 e 27/11/2018, das 10h às 

12h e das 13 h às 17h, protocolados na Prefeitura Municipal de 

Getulina, sito na Praça Bernardino de Campos, 184, no horário das 

10h às 12h e das 13h às 17h, nesta cidade de Getulina, SP. Os 

resultados dos recursos serão publicados até o dia 17 de 

dezembro de 2018 e afixado no átrio da Prefeitura Municipal de 

Getulina e no Diário Oficial Eletrônico do Município de 

Getulina no endereço eletrônico www.getulina.sp.gov.br 

2.3. A seleção dos Projetos será feita pela Comissão de 

Avaliação e Seleção e por demais convidados, caso haja a 

necessidade e interesse por parte da Comissão. 

2.4. O processo de seleção será regido por este documento e 

realizado nas dependências do Departamento Municipal de 

Desenvolvimento Social e Melhor Idade de Getulina, sito a Rua: 

Lacerda Franco, nº435 – Centro – Getulina/SP, cep: 16.450-000. 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO. 

Os interessados deverão possuir: 

3.1 Formações prática e teórica e/ou acadêmica na área de 

interesse; 

3.2 Experiências comprovada via currículo na área de vaga para 

facilitadores de oficinas e orientador social; 

3.3 Não ser servidor público, seja da esfera municipal, 

estadual ou federal; e 

3.4. Ter disponibilidade de horário para o desenvolvimento 

pleno das atividades que lhe forem conferidas. 
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4. DA INSCRIÇÃO 

 

4.1. As inscrições dos interessados deverão ser feitas 

impreterivelmente dentre os dias 12/11/2018 à 16/11/2018. 

4.2. Inscrições feitas fora da data estabelecida por esta 

chamada não serão aceitas e os projetos serão 

desclassificados; 

4.3. As inscrições serão recebidas na, Prefeitura Municipal de 

Getulina, sito na Praça Bernardino de Campos, 184, no horário das 

10h às 12h e das 13h às 17h contendo documentos e informações 

listadas nos item 5 desta Chamada Pública; 

4.4. A divulgação dos resultados será publicada no átrio da 

Prefeitura Municipal de Getulina, com sede na Praça Bernardino 

de Campos, 184, centro, Getulina-SP e também no Diário Oficial 

Eletrônico do Município de Getulina no endereço 

www.getulina.sp.gov.br. 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

5.1. Ficha de Inscrição, que deverá ser retirada sede do 

Departamento Municipal de Desenvolvimento Social e Melhor 

Idade de Getulina, situada na Praça Bernardino de Campos, 184. 

 

PESSOA JURÍDICA 

5.2 À Ficha de Inscrição deverão ser anexados os seguintes 

documentos: 

a) Cartão CNPJ; 

b) Documentos pessoais do representante legal da empresa (RG e 

CPF); 

c) Projeto, que deverá conter manifestação dos motivos, as 

inspirações, os fundamentos, o que almeja e outros que 
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entender necessário e prudente, contendo no mínimo: Objetivo, 

Justificativa, Desenvolvimento e Cronograma, Público Alvo, 

Forma de Seleção, Recursos Materiais para a execução da 

oficina. 

d) Currículo do profissional do Orientador Social ou 

Facilitador de Oficinas, que deverá conter informações básicas 

de experiências profissionais. Para a análise curricular serão 

avaliadas as experiências profissionais na área em que deseja 

concorrer. Ao currículo deve-se anexar os seguintes 

documentos: 

d.1 RG e CPF; 

d.2 Comprovante de Residência 

d.3 Documento que comprove a formação/experiência 

profissional, como: diplomas, certificados, etc. 

 

6. DAS ATRIBUIÇÕES DOS FACILITADORES DE OFICINAS: 

6.1 Ministrar as aulas programadas e planejadas durante o 

período de execução do projeto na área específica em que for 

contratado; 

6.2 Organizar e executar os planos de aulas concernentes às 

atividades a serem desenvolvidas; 

6.3 Zelar pela preservação do material que utilizar em virtude 

da realização de suas atividades; 

6.4. Realizar controle de frequência dos alunos participantes 

da proposta, sempre em contato assíduo com o orientador 

social, pois ambos trabalharão de forma conjunta; 

6.5 Acompanhar os alunos em apresentações, passeios, visitas 

técnicas dentre outras atividades; 

6.6 Apresentar mensalmente relatório, contendo carga horária e 

descrição das atividades realizadas no projeto, bem como lista 

de presença dos beneficiários participantes. 
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7. DA SELEÇAO DOS PROJETOS. 

7.1. O processo de seleção dos projetos será realizado entre 

os dias 19/11/2018 a 20/11/2018 em duas etapas, sendo a primeira, 

Classificatória consistirá na análise do Projeto e da documentação 

de inscrição. A segunda etapa será realizada por meio de 

entrevistas entre os interessados selecionados e os membros da 

equipe do projeto. 

7.2. Os projetos selecionados serão classificados de acordo 

com os seguintes critérios: 

a) objetivos; 

b) experiência profissional do interessado na área de atuação;  

c) experiência na realização de trabalhos de atuação; 

d) demonstração de entusiasmo por parte do interessado para a 

realização do trabalho no projeto; 

e) clareza na exposição das ideias no Projeto; 

f) desempenho condizente com as diretrizes do Projeto no 

momento da entrevista; 

 

8. DA CONTRATAÇÃO 

8.1 Os candidatos selecionados serão convocados, a partir do 

dia 19/12/2018, via Correios ou e-mail e/ou por telefone, para 

entrega de documentos; 

8.2 O início das atividades será determinado pela Prefeitura 

Municipal de Getulina; 

8.3 Documentações necessárias para a contratação: 

 

Documentos do Orientador Social e Facilitador de Oficinas: 

- RG ou RNE; 

- CPF; 

- Endereço eletrônico e telefone de contato; 
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- Comprovante de residência em nome do Facilitador de 

Oficinas, e/ou Orientador Social; 

- Inscrição Válida no Conselho no Registro de Classe. 

 

Documentos da Empresa: 

- Última alteração do Contrato Social, devidamente registrado, 

com indicação de objeto social compatível com o objeto da 

contratação, e indicação do Facilitador de Oficinas; 

- Requerimento de Empresário Individual do Facilitador de 

Oficinas, devidamente registrado, com indicação de atividade 

compatível com o objeto da contratação; 

- RG do representante legal (quem vai assinar o contrato); 

- CPF do representante legal (quem vai assinar o contrato); 

- Cartão do CNPJ; 

- Comprovante da conta bancária em nome da empresa; 

- Ficha cadastral do representante legal da empresa, contendo: 

nome, nacionalidade, profissão, estado civil, e-mail e 

telefone de contato. 

 

9 DA REMUNERAÇÃO: 

9.1. A remuneração dos Facilitadores será realizada por cada 

hora/aula de trabalho, em valor equivalente a R$ 25,00 (vinte 

e cinco reais); 

9.1. A carga horária do Orientador Social será de 40 horas 

semanais, tendo flexibilidade de horários de acordo com a 

realização do desenvolvimento das atividades realizadas pelo 

Facilitador de Oficinas, bem como convocados para eventos e a 

remuneração será de: um salário mínimo nacional vigente 

(Ensino Médio) ou dois salários mínimo nacional vigente 

(Ensino Superior); 

9.2 Só será paga a hora/aula de trabalho em que constar nos 
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Planos de aula de cada Facilitador de Oficinas, que deve 

registrar as atividades realizadas e o tempo gasto para cada 

uma delas; 

9.3 O pagamento só será autorizado por parte da Prefeitura 

Municipal de Getulina, após a realização de cada etapa das 

oficinas. 

9.4 A participação no Projeto na função de Facilitador de 

Oficinas e Orientador Social não configura em vínculo 

empregatício desse profissional com o Departamento Municipal 

de Desenvolvimento Social e Melhor Idade e nem tampouco com a 

Prefeitura Municipal de Getulina; 

9.5 O pagamento só será autorizado mediante apresentação dos 

seguintes dados: 

a) Nota Fiscal; 

b) Número de Agência, Conta Corrente (nominal) e nome do banco 

em que será feito o depósito; 

c) período da realização da atividade; 

d) relação da quantidade de horas trabalhadas em cada etapa 

das oficinas do projeto, assinado pelo Diretor de Departamento 

Municipal de Desenvolvimento Social e Melhor Idade, por ser da 

área Social do Município. 

e) Lista de Presença dos alunos. 

 

10. DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO: 

 

10.1. O projeto será executado no período de 12 meses, podendo 

ser prorrogado por igual ou menor período conforme 

conveniência do Projeto. 
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11. DAS OFICINAS 

 

11.1 – Para o Orientador Social, de acordo com a Resolução 

CNAS nº09 de 15 de abril de 2014, segue: O Orientador Social, 

do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos define 

as seguintes funções: a) desenvolver atividades 

socioeducativas e de convivência e socialização visando à 

atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos 

indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, 

risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da 

função protetiva da família; b) desenvolver atividades 

instrumentais e registro para assegurar direitos, 

(re)construção da autonomia, autoestima, convívio e 

participação social dos usuários, a partir de diferentes 

formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e 

coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações 

intergeracionais; c) assegurar a participação social dos 

usuários em todas as etapas do trabalho social; d) apoiar e 

desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; e) 

atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência 

acolhedora; f) apoiar na identificação e registro de 

necessidades e demandas dos usuários, assegurando a 

privacidade das informações; g) apoiar e participar no 

planejamento das ações; h) organizar, facilitar oficinas e 

desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas 

unidades e, ou, na comunidade; i) acompanhar, orientar e 

monitorar os usuários na execução das atividades; j) apoiar na 

organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas 

unidades e, ou, na comunidade; k) apoiar no processo de 

mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de 

vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de 
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risco social e, ou, pessoal, violação de direitos e divulgação 

das ações das Unidades socioassistenciais; l) apoiar na 

elaboração e distribuição de materiais de divulgação das 

ações; m) apoiar os demais membros da equipe de referência em 

todas etapas do processo de trabalho; n) apoiar na elaboração 

de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a 

equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de 

direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento 

Individual e, ou, familiar; o) apoiar na orientação, 

informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, 

projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do 

trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao 

trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, 

contribuindo para o usufruto de direitos sociais; p) apoiar no 

acompanhamento dos encaminhamentos realizados; q) apoiar na 

articulação com a rede de serviços socioassistenciais e 

políticas públicas; r) participar das reuniões de equipe para 

o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos 

de trabalho e resultado; s) desenvolver atividades que 

contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos 

familiares e comunitários, possibilitando a superação de 

situações de fragilidade social vivenciadas; t) apoiar na 

identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento 

de condicionalidades; u) informar, sensibilizar e encaminhar 

famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e 

participação em cursos de formação e qualificação 

profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e 

serviços de intermediação de mão de obra; v) acompanhar o 

ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos 

por meio de registros periódicos; x) apoiar no desenvolvimento 

dos mapas de oportunidades e demandas. Escolaridade Ensino 
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Médio Completo e/ou Curso Superior, e ter domínio na área de 

informática. 

Vaga: 01 + cadastro de reserva 

Carga horária semanal: 40 horas semanal  

 

11.2 Para Facilitador de Oficinas – Modalidade: Hip-Hop: 

Proporcionar o desenvolvimento da Cultura Hip-Hop em seus 04 

elementos, sendo eles: Grafitti, a Dança Breaking, o MC e DJ; 

- Segue as especificações: O Graffitti é a arte plástica da 

cultura Hip-Hop, realizada com sprays, geralmente é muito 

colorido, os estilos de letra bem diferentes, geralmente 

pontiagudos, sendo muito comum ver artes grafitadas em 

paredões, pontes, viadutos e muros. A Dança Braking são 

vinculadas ao movimento Hip-Hop, nas quais surgiram nas ruas, 

classificadas também como danças urbanas ou danças de rua. Nas 

Danças Urbanas podemos destacar o Funk, Popping e o Locking, 

mas o Braking é a Dança de Rua mais conhecida no mundo. O MC 

(Mestre de Cerimônia) é considerado como “a consciência”, “o 

pensamento” do Hip-Hop. Sendo através da letra do Rap que os 

adeptos do Hip-Hop expressam suas idéias e denunciam suas 

necessidades e decepções com o mundo. O DJ (Disc-Jóquei) e 

suas Pickups (toca-discos) estão relacionados com a 

musicalidade das batidas fortes e a instrumentalização do Hip-

Hop. O DJ representa a essência desta cultura, porque foi em 

torno da música (RAP) que os outros elementos foram se 

organizando. É o DJ quem conduz a rima do MC, a dança do B. 

Boy e a inspiração do Graffiteiro. Este facilitador deverá 

proporcionar dentro dos 04 elementos do Hip-Hop elencados 

acima, o desenvolvimento da musicalidade, do ritmo, da 

coordenação motora, e da consciência corporal através de 
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movimentos de dança, estimulando a memória e a socialização 

dos participantes, além de trabalhar também a correção 

corporal através de alongamentos e flexibilidade, 

desenvolvimento da coordenação motora, do equilíbrio e o 

fortalecimento muscular. Dentre avaliar, orientar os 

beneficiários, controle de frequência, organização, 

coordenação e apresentação em eventos. 

Vaga: 01 + cadastro de reserva 

Carga horária semanal: 8h semanal 

 

11.3 Para Facilitador de Oficina: Artes Marciais: Planejar, 

organizar e responsabilizar-se pela conservação do material. 

As artes marciais podem ser contempladas em várias vertentes. 

Como forma de exercício físico, elas potenciam o 

desenvolvimento equilibrado de todas as partes do corpo, a 

flexibilidade das articulações, a postura correta da coluna 

vertebral, o controle da respiração, o relaxamento e 

fortalecimento dos músculos. A prática de artes marciais ajuda 

no equilíbrio, e permite alcançar disciplina e desenvolver 

reflexos. São um eficaz processo de formação moral, e 

impulsionam a capacidade física e mental, ajudando a obter 

domínio próprio, coragem, honra, lealdade, modéstia e bondade.  

Vaga: 01 + cadastro de reserva 

Carga horária semanal: 12h semanal 

 

 

12. DO ESPAÇO DE EXECUÇÃO DO PROJETO: 

As ações do referido Projeto serão todas desenvolvidas no 

Município de Getulina (cidade de Getulina e Distrito de 
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Macucos), que constantemente desenvolve Programas e Projetos 

das mais variadas natureza, postos à disposição de toda a 

comunidade, visando ao desenvolvimento artística, 

sociocultural e atividades físicas e geração de renda. As 

ações aqui apresentadas serão de grande impacto 

socioassistencial na comunidade em questão. Haja vista que 

justificará ainda mais umas das atribuições do Poder Público, 

ou seja, a colocação à disposição de toda uma população, de 

atividades cultural e socioeducativas. 

 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

13.1.  O (s) Facilitador (es) que, no decorrer da execução 

do projeto, se mostrar(em) incoerente(s) com as Diretrizes do 

mesmo, poderá(ao) ser substituído(s); 

13.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação 

Geral do referido projeto; 

13.3 Os contratos poderão ser prorrogados por igual ou menor 

período no interesse do programa e dentro das normas 

pertinentes à matéria. 

13.4 A carga horária poderá ser aumentada em havendo a 

necessidade de formação de novas turmas, e ou diminuída caso 

ocorra desistência da turma a critério do Município de 

Getulina. Em caso do Facilitador de Oficinas, o contrato não 

puder atender a nova demanda, serão aproveitados, pela ordem 

de classificação, os Projetos em cadastro de reserva. 

13.5 Em havendo a desistência ou a necessidade de substituição 

do Facilitador de Oficina e Orientador Social e, ainda, desde 

que dentro do prazo do contrato, poderão ser aproveitados os 

Projetos apresentados desde que sejam adequados ao Projeto 
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selecionado e não tenham sido eliminados por falta de condição 

técnica do Facilitador de Oficinas e Orientador Social, 

formando-se o cadastro de reserva. 

13.6 As despesas (transporte, hospedagem e alimentação) 

relativas às viagens de orientação, às ações de formação, 

apresentações e participações em atividades especiais serão de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Getulina; 

13.7 A contratação se dará pelo Município de Getulina a quem 

compete à fiscalização e coordenação, por seus órgãos e 

departamentos, de todo o projeto. 

13.8 As aulas poderão ser ministradas tanto na cidade de 

Getulina quanto no Distrito de Macucos, sendo que as despesas 

com o deslocamento correrão por conta do Facilitador de 

Oficinas e Orientador Social. 

13.9 Para a oficina se manter ativa deverá ter no mínimo 10 

alunos frequentando regularmente. 

 

Para que não se alegue ignorância, expediu-se o presente 

Edital, que será afixado no lugar de costume, ou seja, no 

átrio da Prefeitura Municipal de Getulina, situada na Praça 

Bernardino de Campos, 184, nesta cidade de Getulina, São Paulo 

e também no Diário Oficial Eletrônico do Município de Getulina 

no endereço www.getulina.sp.gov.br. 

 

Getulina, 09 de dezembro de 2018. 

 

ANTONIO CARLOS MAIA FERREIRA 

Prefeito Municipal 

DENISE DE SOUZA ALBUQUERQUE 

Diretora do Departamento de Desenvolvimento Social e Melhor 

Idade 
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ANEXO I 

 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE PROJETO 

(obedecendo-se a carga horária constante do Edital) 

 

 

1. NOME DO PROJETO 
Nome simples e objetivo 

 

 

2. INTRODUÇÃO, 
Descrição resumida do que se pretende realizar. 

 

 

3. OBJETIVO 
Relato do que se pretende alcançar 

 

 

4. JUSTIFICATIVA 
Fundamentar e explicar o porquê da proposta, enfocando 

seu interesse e alcance em relação ao público-alvo. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO E CRONOGRAMA 
Ementas e conteúdos organizados cronologicamente. 

 

 

6. PÚBLICO-ALVO 
Especificar a faixa etária e outras informações sobre o 

público almejado. IMPORTANTE: o projeto é focado para 

iniciantes, visto que a maior demanda é para este 

público. 

 

 

7. FORMA DE SELEÇÃO 
Especificar a forma de seleção dos alunos. 

 

 

8. RECURSOS MATERIAIS 
Especificar espaço físico, todo o material de consumo e 

equipamentos necessários para a atividade. 

 

 

Datar e assinar. 
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ANEXO II 

FACILITADOR DE OFICINAS – ÁREA: Socioeducativa 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Vaga Atividade 

Carga 

Horária 

Semanal 

Público Alvo 

Prazo de 

contrataç

ão 

1 Oficina de Artes 

Marciais 

12 horas Crianças, 

Adolescentes

, Jovens, 

Adultos, 

Terceira 

Idade e 

Pessoa com 

Deficiência 

12 meses 

1 Oficina de Hip-Hop 8 horas Crianças, 

Adolescentes

, Jovens, 

Adultos, 

Terceira 

Idade e 

Pessoa com 

Deficiência 

12 meses 

2 Orientador Social – 

Ensino Médio ou 

Superior  

40 horas Crianças, 

Adolescentes

, Jovens, 

Adultos, 

Terceira 

Idade e 

Pessoa com 

Deficiência 

12 meses 
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Anexo III 

 

Calendário Referente à Chamada Pública Simplificada 

nº01/2018 

 

Providência  Prazo 

Publicação do Edital de 

Seleção 

09 de novembro de 2018 

Período de Inscrição 12 a 16 de novembro de 2018 

Análise dos Projetos 19 a 20 de novembro de 2018 

Publicação da Relação dos 

Projetos Classificados 

Até 23 de novembro de 2018 

Prazo para Recursos contra 

Classificação dos Projetos 

26 e 27 de novembro de 2018 

Resultado dos Recursos e 

Convocação para Entrevistas 

Até 03 de dezembro de 2018 

Entrevistas  06 07 e 10 de dezembro de 

2018 

Publicação do Resultado Final 

Pós Entrevistas 

Até 11 de dezembro de 2018 

Prazo para Recursos contra o 

Resultado Final Pós 

Entrevistas 

12 à 13 de dezembro de 2018 

Publicação da Classificação 

Final Pós Recursos 

Até 17 de dezembro de 2018 

Início da Convocação para o 

início das atividades 

A partir de 19 de dezembro de 

2018 

 


