
EDITAL N° 232/2018

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 210/2018

LUIZ  CARLOS  GAUTO  DA  SILVA,  Prefeito  Municipal  de  Tramandaí,  no  uso  de  suas 
atribuições legais,  torna público,  para conhecimento dos interessados,  que retifica  o Edital  de Pregão 
Presencial  n°  210/2018,  que tem por objeto a  contratação de empresa especializada na elaboração e 
execução de processo seletivo público para o preenchimento de 49 (quarenta e nove) vagas de Agentes 
Comunitários de Saúde e formação de cadastro de reserva  para a Secretaria  de Saúde do Município, 
ALTERANDO o subitem 1.1.3, do subitem 1.1 – Das especificações/exigências/considerações, do Edital e 
DESIGNANDO nova data para o certame.

ALTERA-SE:

(...)

1.1.    Das especificações/exigências/considerações  :  

(...)

1.1.3 –  A contratada se responsabilizará pelo planejamento e execução do processo seletivo público em 
epígrafe e deverá atender as seguintes etapas:

a) ELABORAR O EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO:

a.1) Alocar técnicos de nível superior com experiência comprovada em elaboração de editais, tanto em seu 
aspecto técnico como legal, para darem assessoria e discutir com a Comissão de Processo Seletivo Público 
do Executivo  Municipal,  o  planejamento  e  a  elaboração  do  mesmo,  abrangendo atividades tais  como:  
informações gerais,  procedimento de inscrição,  definição dos tipos de provas (quadro de provas e seu 
detalhamento),  aplicação  das  provas  objetivas,  recursos,  critérios  de  classificação,  homologações, 
publicações, avisos aos candidatos e outros.

a.2) A composição do conteúdo programático da prova objetiva ficará a critério da empresa vencedora do 
certame, devendo constar, obrigatoriamente, as seguintes matérias:
a.2.1) Língua Portuguesa;
a.2.2) Legislação;
a.2.3) Conhecimentos gerais pertinentes ao emprego público de Agente Comunitário de Saúde.

a.3) Não obstante as matérias elencadas no subitem a.2, a contratada poderá acrescentar outras matérias e 
conteúdos que entender cabíveis, desde que condizentes com o emprego público de Agente Comunitário de 
Saúde.

a.4) As pontuações referentes às questões componentes da prova objetiva, bem como os títulos a serem 
apresentados na prova de títulos serão decididos após a assinatura do contrato, de comum acordo entre a 
contratante e a contratada.

(…)

d) OBSERVAR OS SEGUINTES QUESITOS QUANTO AO PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO:

d.1) Preparar o manual de orientação aos candidatos.

d.2) Elaborar o modelo de ficha de inscrição, a qual será efetuada exclusivamente via internet, no sítio da 
empresa, e os bloquetos para o pagamento bancário junto ao BANRISUL.
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d.3) Os valores arrecadados com as inscrições dos candidatos serão recebidos pela Prefeitura através de 
conta corrente indicada pela contratante à contratada.

(…)

e) ALOCAR CANDIDATOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS:

e.1) Serão negociadas datas com a Comissão de Concurso para aplicação das provas objetivas e deverão 
ser alocados os candidatos por localidade, escolas e salas, emitindo-se as seguintes listagens:

e.1.1) Listagem geral da escola, com os candidatos que ali prestarão suas provas.
e.1.2) Listagem de candidatos por sala (para serem afixadas nas entradas das mesmas).
e.1.3) Lista de presença dos candidatos por sala, contendo nome, cargo e documento de identidade.
e.1.4) Listagem dos deficientes que requisitarem provas especiais.

e.2) Emitir, também, para fins de publicações em jornais, o quadro de locais de prova, bem como outros 
relatórios se necessários.

e.3) As provas poderão ser realizadas em dois turnos, no domingo, dependendo do número de candidatos 
inscritos.

e.4)  O contratante disponibilizará à contratada locais com capacidade suficiente de acomodação para a 
aplicação  da  prova  objetiva,  bem  como  os  fiscais  necessários,  cujo  treinamento  ficará  a  cargo  da 
contratada.

(...)

Em razão desta retificação, alteram-se as datas dos subitens 15.1 e 15.5, “b”, do Edital para o 
dia 08/11  /2018 às 19hs  , agendando-se o certame para o dia 13/11/  2018   às 13h30min.  

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 210/2018.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 29 de outubro 2018.

                                             LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito Municipal
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