
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAIIJIBD.RS

•

•

CONTRATO N' 023/2015
LOCAÇÂO DE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO

A CÂMARA MUNIC,IPAL cOEpARAZINHO, pessoa jurídica de direito
público, CNPJ n' 89/965:Z22/0gd1-52~20fh ,~e:qe~~Av7~ida Flores da Cunha,
n'. 799, CEP ~9.520;000, "Carazinho/RS, representaq~:f~~ste ato por seu
Presidente em exercicio, Vereador fJAULlNO DE MOURAc/inscrito no CPF
325.465.0?Qf68,. residente e domjciliado n,N~ua Antônio P"'siÍ1~~9~390, nesta
cidade, ,,!escse ato denominado, <;ONT~ TANTE e de oujroO" lado a
FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF, inscrita, rio, CNPJ

I~ ",' •••• . .--.A"

92.034.32.1/0001-25, estabeleCida na Cidade de Passo Fundo/RS, na;BR"385,
Km ,292), Campus I, bairro São'José, neste ato representada pelo Pretidente
d'j"Fundação, ,Maristela" Capácche, iP.scrita:,-:no_CgF_n.~4)40.439.4tO~0,
doravante denominada de CONTRATADA;conslderando que o valor autoriza a
dispensa de licitação e tendo em vista' que:- conforme pesquisa realizada, a. . .
presente Contratada foi quem repassou o preço de val<i>r mais baixo
(documento em 'anexo), têm entre si justo e acertado o prese'nte contrato de
prestação de serviços, que se reger:i.:pelall cláusulas e condições adiante

estipuladas: ! ...•'\,. J"'- (>. -.....,-\ /

CLÁUSULA PRIM~~A - DO OB~~TO '_f ri//i
: \\ " .

1.1 O objeto do pres,ente contrato é", a(. locação ge J esp'jço situado na
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO/RS;-Campus Carazinho, localizado em
Carazinho/RS, Rua Diàméntino Tombini, n' 300, Bairro Oriental, para o fim de
realização de provas do'concurso público 001/2015 pára provi'mento do cargo
de Procurador'8o Poder Legis'lativo. " / / '(o

. /'" '" '" ./ ,/ / /í
CLAUSUL':JiGUNDA - DASES~IFICAÇOES ( l

2.1 A data da áplicação das provas será~ de/outubro d~2015, sábado,
no turno da tarde, sendô::"que. o local deverá ~er-<ãisponibiHzado a partir das
11horas até as lf)h9ras, pãr;:383~(tre.zentê>s--ê' oitenta ,é três) candidatos
inscritos. ~ -.: ,/
2.2 Cada sala deverárpos,su;q:lasses/carteiras,(caqel'g e mesa) de tamanho
adequado para adultósi.(l,((Jm~, q\,a9(i';.9r~pc9 2ú:["e9ro; . 1 (uma) mesa de
professor e 2 (duas) cade"as~a':selem,utlllzadas pelos fiscaiS. A quantidade de
candidatos por sala deverá ser adequada à aplicação da prova, devendo as
classes/carteiras estarem dispostas de forma a impossibilitar ao candidato o
contato visual com as provas dos demais candidatos.
2,3 Deverão ser disponibilizadas pela CONTRATADA salas para atendimento
de necessidades especiais, com acesso para cadeirantes ou para pess~co~
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dificuldade de locomoção, próximas a banheiros adaptados, bem como salas
para portadores de deficiência auditiva, visual e lactantes.
2,4 Deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA banheiros femininos e
masculinos nos andares das salas de prova, para utilização durante a
aplicação do certame. Pelo menos 1 (um) banheiro masculino e 1 (um)
femin~no devem ser adequa~o;; pará ~~t~n2~~.•••pessoas portadoras de
deficlencla, especlal9Je~t~:\:,~~_d_elrantes;\'locallzaq,?~n9.,~,~~daronde estarão
situadas as salas (de' prova para atendimento de n,?cessidades especiais,
conforme ite,,:,. '\.\;."'" .-_... • tU/' '.
2.4. Todos osyanherros devem conter matenal de higiene, como rOlos de papel
higiênico,-p},p.eltoalha e sabon~t«. ;) \ .,'''"'
2.5 A ;Cqf\jTRATADA devera possUIr equipe de segurança adequa~a e
suficienteJr;ara manter o bom ahdamento do certame, de acordo~-c6"fn as
dimensões e a distribuição do espaço utilizado.' ~
2.6"Todás as instalações-e-demais bens deverão-estar-em-plenas condiçõês de
usoj.:'n,ão podendo acarretar risco à seguràhça e à saúde dos candidatos 'iê'"'da
organização do concurso. i ..••..•\ I'
2.7 Os candidatos deverão ser acomodados em um único prédio. Caso seja
necessária a utilização de mais de ul11 prédio, deverão situàr-se em uma
mesma área comum. "I'; . I

I ., "-
, 'f "

CLAUSULA TE~CE!~A - DO PRE2rO E P~.<>:AMENTO. ."
. \, J .

3.1 O valor total do\objeto deste contrato é de R$ 796,00 ~(setecentos e
sessenta e seis reais): \ II I
3.2 O pagamento seh'Í\efetuado após a'.\ealização do, evento, até o 10.
(declmo) dia. ! \ \ ". / / / ,
3.3 O preço é considerado completo e abrange todos os tributos (impostos,
taxas, emolumentos, conthp'uições fiscais e parafi~câis),fornecimento de mão
de obra especia1iiada, reposição de peças: leis(sóciais, encargos",trabalhistas,
seguros, administração, lucràs, êq~ipamen.tos.e,'ferramentál, transporte de

r .,"- , '- . -, < ,---:,:.,

material e de pessoal e qualquer despesa~aéessória e/ou necessária. J
3.4 Haverá a retenção de tributos nã'fiÍrma da legislação~ém vigor; devendo a
Nota Fiscal ~:si~ear o.sv~l~es c~rre~ponâentei) :/ " I ..
3.5 Por ocaslao daqultaçaO:da pnmelfa fatura, e sempre que o Gestor solicitar,
a CONTRATADA dév~rá apreselitarc;para R,err'fiíka retençãõ do ISS, se for o
caso, os seguintes docum~ritos:a) comprovante de cadastro no Município em
favor do qual será recolh\do-o.Jmposto; b) legis_laç~ ,trJbutária do Municipio
onde ocorrer o fato geràdp~do,~tribyto,~,~o,n,te~.ao.a../eJpãêtiva alíquota e base
de cálculo de ISS. ,r\I\Zl~tiU
3.5.1 Caso não seja possível atender ao disposto no item 3.5, por se tratar de
contribuinte imune, isento ou dispensado do recolhimento de ISS, a
CONTRATADA deverá comprovar tal caracteristica especial mediante a
apresentação de documento hábil.
3.6 O pagamento será efetuado por meio de depósito em conta a ser forne~
pela CONTRATADA ~ v
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3.7 Nenhum pagamento será efetuado á CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência.
3.8 Não haverá reajuste de preços.

CLÁUSULA QUARTA - DOS-DlREITqS E"0BRIGAÇÕES DAS PARTES
••••" ,. " ~~.j '~':!f' .~

" •••. ""' •.•.• Ao' V
4.1 Dos Direitos -G. "--'". li!;,.!
4.1.1 Constitui diieito"dâ CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas

• r"" ',_'o /"....... \"&~""i. '

condições avençadas, e, da CONTRATADA: receber o valor ajustado, na fonma
e nos prazos Convencionados. L 'J \ ""~~-w / I \.~
4.2 Das-Obrigações I ~
4.2.r'Cônstituem obrigações do CONTRATANTE: a) efetuar o pagamento
devid'b,4"noprazo ...estabelecido,.Áeste contrato;-!b) ,fiscalizar. a. ~xecuçãà~-este
co'oteato e subsidiar a CONTRATADA corn,informações necessárias aO'fiêl-e
integral cumprimento das obrigações 'assumidas; c) (comunica? á
CONTRATADA ,toda e qualquer ocorrência que interfira na execução dos
~Ni~.' ~ '. I
4,2.2 Constituem obrigações da CONTRATADA'-a) prestar os serviços objeto
deste contrato na forma ajustada; b) assumir, inteira responsàbilidade peias
obrigações trabàlhistas, previdenciárias, fiscais.' é comerciais decorrentes da

- .' ',' ,( ", ,.. •• I

execução do presente contrato; c)-apresentar, durante a execução do contrato,
se solicitado, d6cuméntos que comprovem estar cumprindo ajlegisiação em
vigor quanto às obrigações assumidas no presente co"ntrato;em especial,

, .. ... ,.
encargos trabalhistas,' previdenciários, fiscais e comerciais; d) prestar todos os'.. -. '.'esclarecimentos:que Ihe'Jorem solicitados"pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente todas as iecl,:,mações deste e tomando, todas as providências
necessárias para o bom àndamento do concurso; e)1elatar ao CONTRATANTE
toda e qualquer" iáegularidâde"ocorrida que impe~ ou retarde:-a,~xecuçãO do
objeto contrat~do, efetuando'.o registro da ocorrênda com t6dos os dados e
circunstânclas:l'julgados necessérios"'a~sel.Í .....esclarecimento;./f) não Ú"ansferira
outrem, no"todoJou em parte, o objéto contratado, sem..-iÍ préviá e"'expressa
anuência do C()NTRA TA.NTE; .g) d~spónibili.?8..')t0a.os os it~~ns, espaços e
serviços constantes nas 'especlflcaçoes no dla.,d}l--'reallzaçao da prova do
concurso, para a tot,:,lidade aos:c?ndidato~ ~insciitos; h). não alterar o local
indicado na proposta sem a prêvia concordância do CONTRATANTE..:'-....,.--/,
CLÁUSULA QUINTA -'ÕÂ'DURAÇÃODO CONTRAfó~

< '~'<'-\Lr\HO ~ ~'
5.1 O presente contrato terá inicio na data deste contrato e finalizará no final da
prova, no mesmo dia.

CLÁUSULA SEXTA. DAS PENALIDADES
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6.1 Na forma do artigo 86 da Lei Federal nO 8.666/93, a CONTRATADA,
garantida a prévia defesa, ficará sujeita á multa de 0,5% (meio por cento) sobre
o valor total do contrato, por dia de atraso em que, sem justa causa, não
cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 20 (vinte) dias, sem
prejuizo das demais penalidades previstas na mencionada Lei....
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO _

.. ,~ . ~
".-' - ! ."

7.1 A CONTRATADA ',econhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no
artigo 77 da'Lei Federal n: 8.666/93',em caso de rescisão administrativa.
7.2 Poderão seemotivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo
78 da Lei Federai n.' 8.666/93. '. '.• ;,-
7.3 A rescisão poderá ser unilaterai, amigável ou judicial, nos termos e
condições previstos no artigo 79 da Lei Federal n.' 8.666/93. . , • ,

•.. 'J '~ ';/~. ~-
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES GERAIS '•.•. \
8.1 A CONTRATADA declara, expressamente, que tem pleno conhecimento do
objeto deste contrato, bem como do seu regime de execução. ;
8.2 Todos os serviços estarão sujeitos :.á fiscalização por pessoa designada
pelo CONTRATANTE. .
8.3 Nenhum pagamento isentaráa CONTRATADA de suas responsabiíidades,
nem impíicará aceitação definitiva'dos serviços. I
8.4 Qualquer tolerância do CONTRATANTE, quanto a eventuais infrações
contratuais, não implicará renúncia a direitos e não pode ser éntendida como
aceitação, novação ou Precedente. " '; I
8.5 Não deverá ocorre, outro evento no prédio durante o periodo de provas do
conc~rso. '. \ I
8.6 E vedada a subcontratação, a sublocação e qualquer outra fonma de
intermediação do objeto principal. ' ,

CLÁUSUL~ONA - DA GE~i;';;- DO CONTRATO .\
'-. ; -', •••• F /

9.1 O respons;;;;el pela gestão do presénte~trato é 6 servid"ór'Ahmad Issa
Araújo Rahman, inscrito no CPF n. 735.724.460-t"5.? /" '--...; ~.' /

'" .. . . /

CLÁUSULA DÉCIMA:'DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA'
r'~""',~-........ F-'~ :

10.1 As despesas decorrerites da contratação oriun'da"desta licitação correrão
á conta da seguinte dotação orçaméntá;;a:".ll) ~ •.- ..'

Órgão 01 - Câmara Municipal
Unidade 01 - Câmara Municipal
ProjlAtiv: 010310001.2005 Manutenção Geral da Câmara Municipal
DotlElem. Desp: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 Oul. ServoTerc. Pessoa Juridica

~~
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

'.

11.1 Os valores do presente contrato não pagos nas datas aqui previstas
deverão ser corrigidos desde então até a data do efetivo pagamento, pelo IGP.
M da FGV, ou por outro que venha a substitui-lo, pro rata die,

i.'/

Ca~nho, 16 dec,utubro de'~015,

" - ~ I ".,.~ ~ ,
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO '

.-, •. ~ . . ~ f, •
12.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho/RS,:ri'esteEstado, para
dirimir eventuais dÚvidas elou conflitos originados pelo presente contrato, com

, ' "I" dos que possam ,ser. E porrenúncia,a, quaisquer outros por mais prrvI ~gla .•
estarem ajustados, assinam o presente, 'em tres Vias, , ./'

r. ',. ~...-". .•. '\ .
.. ,

I ','
" 1(,

, ,
• 1?J2.e~ 17""""'-

Paulino de Moura
Presidente da Câmara M~nicipal

CONT T~tlTE,'..

\ Ma Istel Capacche
FUNDAÇÃO UNIVE SIDADE DE PASSO FUNDO -IUPF

, ' CONTRATADA. I
\~

-'rleÚl capaccfll9t(a1lJ" no DiletO' .
" PreSidente d~~~~idadede ~ .

/ ~ f~~OfundO , ...~~'-

Testemunhas:, ""'-", I .",
',I,' , . _CPF:- 000,504,270-40 "

Maria Salete Oliveira do NaSCimento ..-....J.J -d-. fi, /
'" ,..::;, 'PF" 945 220 490-72:/g"L¥ /

Fabiano Santiago Pereira - C . ..:....: . ~ .-' /
~" /
..,.'\!-,~ -----;,S

Visto Consultoria Jundlca: t1::1" '.-/. _••• ' ,I) , \.••••
lIt \ ~J."lt~""
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ORÇAMENTO DE lOCAIS PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO 001/2015, NO DIA 17/10/2015.

•

1- ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA

2 - COLÉGIO LA SAllE

3 - FUNDAÇÃO UPF CARAZINHO

ATENCIOSAMÉNTE,

RESP, MARCOS

RE5P. GISElE

RESP. DAIANA

R$ 4.000,00

R$ 1.000,00

R$ 766,00

, ,

, ,
, . ,,,

•
~ C'">

I ,
;

~ J ~

~ _... I

't.':"- .

,
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laboratório ...)
N° da Sala (sequencial, a

Andar Prédio
Quantidade de classes da sala

partir da entrad7~~rincipaj da Bloco correspondente
Escola

~.i,Q J1~ n A "2
A""" " " " ~
H4 " " " " ",,,!i- " ' , " ho
A2S

" " " i,O
113.6 " " " 4J
Ayt- " " , "L
~'''' " >- , 2'?
A?J'? " "

, )5

1.4.0 " I, . " "'0
;,,, I" .. " " '<1
,'" S , ,I " 4"

Total de salas: A1 TOTAL DE LUGARES: -:;3'1-

•

@
Obj~tJ~Q,

Município/Órgão: ~p,.i2,!I.1.1';0 ~I/) C.A-tv) :~-tl.\ ;ltt v.,j /..-l- f~~ft.

Nome Completo da Escola: h.n,i0.tK-~vrJ\ Jgfs:'h A"te. ~6 W..o Nr"~.) c.nm?J5 CAt?4C1 rJtiC
Endereço Completo da Escola: 2:J~t'tl111A1.1 ri j-40 "ÍUI11 Qi,...ll ?;;o0

Bairro: C,:<'iGlJírV"" Telefone da Escola: (21) 23 y..; 3S'E!j
Ponto de Referência: _

Nome do(a) diretor(a) ou responsável pela escola:~'"'~b~'.u~'~Q~~j3,J='-~"'~4v~' _
E-mail do (a) diretor(a) ou responsável pela escola: H6Uv Q..",..,~v r:5,; u?r: .6,<'-
Celular do(a) direlor(a) ou responsável pela escola: (:;4 ),~'j~q_q'-''?'-4'_'~6~32,''''_ _
Fone residencial do{a) diretor(a) ou responsável pela escola: l=:-),_=-:::_- _
N0 debanheirosfemininos:0'3 N°debanheirosmasculinos:03~=-----------

•

Existe banheiro para os candidatos que tenham terminado a prova? Se sim, quantos? o.z,
Onde fica localizado _~),~"_(l~,)_l)=(l~;z. _

Acesso a cadeirantes: -6 im------------------------------
Há campainha ou sinal na escola que possa ser administrado pela coordenação: _S=,_fY1 ~

(favor especificar as salas que serão disponibilizadas, conforme solicitação, inclusive biblioteca, sala de vídeo,

, 115//<OIA5 .-----



,ASSINATURA
"f' '

FONE PARA
,.'CONTATO

hjíJ '-12m
. , ,'jZ,,';} ~ 2,,; 7. t

NUMERO
'IDENTIDADE .

. O :Sf3~3% <.-

.!o SI- 4 ol{H8

NOME

{70IJGr/1i. V('-1 '/>A )/",,<1:1 1)l(VI"l
o

Uü.M ('.1uJ(U'

02 Fiscais Volantes

1.., I,"1.", ;'<1'1'4 XI.(O', • cn d_"'~ Iv .. ,-.' ()

.__ .~ £J2.!iZi.-G_/ .J)A 5iCVA 5o,I,Zf2'",~5)16L;,'b '(in. 2,0/..;"
~o.E-"'i!1 .. Í!! r/{£,?_ ••;::'lcríl~,J__.__. '__ .~ool,t-::roS$. '1'IV3 .. 'i!.'li
1.1.l:/>IA:",~ Y:~~fl:C.L1.i:l__ " ____. . __ VQ(i,[ik,~&ez flY.l: 2~> '1.
125.4f,i\;11/4 4(?M:.tu,)IJ. IrLvd ,jj.;)Oj'1,r'l''f 'i'&/"16Hf

-- ---- -13 ;;':;:;-:;';--:C;'-c.Nr-:'iA ;~~--f~e~,('\::;;;=-:-:.----;!A "i,;~cf 7'1k. 4" i :, ~{a~d';f!""g ;lê
__ ••~._. _ _'_"' __ "'_' __ ~ __ '_' ' •__' '_'_'_" __'__... ._,. .. '_ •.__..~._.. _..... ," ._,. ._... ,._._.~ .•..., ... __ ,_._.__ .•" •. • J.. _~

14 C(.lI'Y1Ki,J ;7c(l'1.lI.\ .idg4(f,>kd'1 'i'1oJ,~I. oof0 ~,r1'''::::-'------...--------_.---------------_._._---------------.._--------------_.=~.~
15 i(00_.1Jf11"Zf'-'fO,t] __Se (ft.f\> )t /lt1111,>.1 .1?Jj'ol"bllJ., '(tIl- V?o)" <:9:}:l,
16 T\/:.)/,-'('-í( !1t.lL-iA1~~)£.-.-Il..1.{"'i)/I .._._Jo:;D~Il3~€f,!ZI-

17 J,2AC..I v,:.)(!v-;,',J '\t. ),1, v..., . .. )'J.f22.-f7/'l'J rri/G,



• •
TERMO DE COMPROMISSO

Eu, abaixo identificado e assinado, DECLARO neste ato, que ASSUMO O COMPROMISSO de trabalhar, quando da realização do Concurso

[)úblico prolllovido pelo Município de Carazinho, no dia 17 de outubro de 2015, no turno da tarde, junto à UPF Campus
Carazinho COMPROM[TO.ME él 1150faltar ó incumbência ora assumido, sem comunicar formalmente à Objetiva Concursos Ltda, com
antecedência minima de 48 horas. DECLAHO, ainda, que estou ciente da responsabilidade pelo trabalho que irei exercer, e deverei cumprir

fielmcllte as instruções que serão fornecidas no treinamento que será realizado no dia 17/10/2015 (sábado), às 12h, junto a esta

Universidade.

08S.: Solicitamos aos fiscais que evitem atrasos e que usem calçados com solados que não façam barulho, de preferência sem
salto, e que também não usem boné no dia da prova,

Responsável p~la abertura da escola ~às 11h30min
FONE ,
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Obj. nO 810/2015
Porto Alegre/RS, 07 de outubro de 2015.

De: Objetiva Concursos Ltda

Para: Município de Carazinho

AlC COMISSÃO DE CONCURSO

.ef.: CONCURSO PÚBLICO

Ass.: SOLICITAÇÃO DE PROVID~NCIAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

Prezados Senhores:

Atendendo às cláusulas contratuais e, tendo em vista a realização das Provas Objetivas

relativas ao Concurso Público, no dia 17/10/2015 (sábado), vimos solicitar as providências para o que

segue:

• As salas de provas devem estar com as classes individualizadas, com o número indicado

conforme divisão de salas em anexo.e. o local indicado para realização da prova (universidade) deve estar aberto no dia 17/10/2015

(sábado) às 11h30min, para permitir procedimentos de mapeamento das salas, devendà

permanecer aberto até a conclusão dos trabalhos. Sugerimos que, para garantia da organização

e-limpeza do local de prova, as providências nesse sentido sejam tomadas com antecedência.

• O local deverá ter banheiros em funcionamento e abastecidos com papel higiênico, papel toalha

e sabão líquido.

• Revisar as salas, objetivando detectar material que possa comprometer a prova (em especial

cartazes com conteúdos que possam estar na prova). Retirá-los, se necessário, e entregar para

a coordenação ou responsável pela escola.

• Deixar apenas um acesso ao local (principal e maior). Fechar os demais se houver.



• Designar uma sala para a Coordenação Central, com acesso à campainha, telefone, computador

com internet disponível e uma impressora. Também uma sala de reserva para situações como

amamentação, apoio de organização, etc.

• Solicitar a presença de GUARDA ou VIGILANTE para controlar o acesso ã universidade.

• Solicitar o(a) diretor(a) da universidade ou seu representante para atuar como coordenador(a),

juntamente com a Comissão da Objetiva, para resolver qualquer tipo de problema que venha a

ocorrer em relação à instituição de ensino.

• Manter de sobreaviso uma ambulância com Enfermeiro elou Médico, para eventuaise emergências. Indicar o local e telefone para contato, se necessário.

• A Brigada Militar, deverá ser comunicada da realização do evento. Informar data, horário e locat

de realização das provas, para que seja providenciado reforço no patrulhamento.

• Certificar-se junto à companhia de energia elétrica de que não haverá nenhum corte de energia

para manutenção da rede elétrica no dia da prova.

• Informar os telefones da Comissão de Concurso Público, que irá acompanhar os trabalhos, bem

como do responsãvel pela abertura do local de provas.

FISCAIS PARA PROVAS OBJETIVAS:

Os fiscais de sala devem ser, preferencialmente, professores ou pessoal que já tenha

trabalhado com aplicação de provas de concurso ou vestibular, para auxiliar na fiscalização de provas e

erredores.

TARDE

LOCAIS
FISCAL FISCAL SERVENTE" PORTEIRO'
DE SALA VOLANTE

Universidade de Passo Fundo Campus 17 02 A critério 01
Carazinho

TOTAL 17 02 A critério 01
* Servente e Porteiro não precisam participar do treinamento.



• A Objetiva não se responsabiliza pelo fornecimento de almoço e/ou lanche,
ficando a alimentação a cargo dos fiscais. Após o treinamento, não será realizada pausa para

lanche elou almoço, devendo os fiscais providenciara alimentação previamente em casa.

Favor solicitar aos fiscais que evitem atrasos e que usem calçados com solados que não

façam barulho, de preferência sem salto, e que também não usem boné no dia da prova.

Solicitamos que, se possível, estejam com relógio de pulso .• Os fiscais devem apresentar-se na Universidade de Passo Fundo - Campus Carazinho no dia

17/10/2015 (sábadO), às 12h, impreterivelmente, para treinamento.

Aguardamos até dia 13/10/2015 enviar para operacional@objetivas.com.br o termo de

compromisso preenchido com nome, RG e número do telefone celular e do telefone residencial dos

fiscais e da comissão designada pelo Município de Carazinho.

Aproveitamos a oportunidade para convidar o Município para o ato público de correção eletrônica

dos cartões de resposta, que será realizado no dia 21/10/2015, às 15h, na sede da Objetiva Concursos.

e Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, aguardando a

confirmaçãodas solicitações.

Atenciosamente,

Keila Vianna
Setor Operacional

operacional@objetivas.com.br

Objetiva Concursos ltda.

(51) 3335-3370

OBJETIVA CONCuRSOS LTDA
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