
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CHAMAMENTO PÚBLICO
002/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, por seu Presidente, Marcio Luís
Hoppen, torna público que realizará seleção de 01 (um) Jornalista,no dia 11 de
junho de 2018, às 09h, nas dependências da Câmara Municipal, mediante
as seguintes condições. 1. Objetivo: contratação emergencial de 01 (um)
Jornalista, por tempo determinado de 03 meses, podendo ser prorrogado por
mais 06 (seis) meses, com padrão de remuneração CPE-06 (R$ 5.575,45) e
carga horária de 33h semanais. 2. Forma de Avaliação: 2.1 Pontuação em
títulos, assim distribuída: 0,5 ponto (publicação de artigo científico em jornais,
revistas e periódicos e/ou participação, como palestrante, em seminários,
jornadas, congressos e eventos similares); 1,00 ponto (Pós-Graduação); 2,00
pontos (Mestrado); 2,00 pontos (experiência profissional mínima de 02 anos no
setor público e/ou privado); 3,00 pontos (Doutorado ou Pós-Doutorado). 2.2
Havendo empate, a escolha será por meio de sorteio, na presença dos
candidatos. 3. Condições Gerais. 3.1 A apresentação de Diploma de
Graduação em Jornalismo ou em Comunicação Social com Habilitação em
Jornalismo, reconhecido pelo MEC é requisito necessário para concorrer à
vaga; 3.2 Os candidatos deverão comparecer pessoalmente portando currículo
com os títulos em anexo. 3.3 A pontuação máxima considerada para avaliação
será de: 1,00 ponto (publicação de artigo científico em jornais, revistas e
periódicos e/ou participação, como palestrante, em seminários, jornadas,
congressos e eventos similares); 2,00 pontos (Pós-Graduação); 4,00 pontos
(Mestrado); 2,00 pontos (experiência profissional mínima de 02 anos no setor
público e/ou privado); 6,00 pontos (Doutorado ou Pós-Doutorado). 3.4 Os
títulos e a experiência profissional deverão ser restritos às áreas de Jornalismo
ou Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo. 3.5 Será permitida a
apresentação de cópias desde que com a original. 3.6 Para efeitos de
experiência profissional, não serão considerados estágios educacionais e/ou
profissionais. 3.7 Os títulos de Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e
Doutorado devem ser comprovados mediante Diploma com cursos
reconhecidos pelo MEC. 3.8 A experiência profissional deverá ser comprovada
por carteira de trabalho, contrato de trabalho, termo de posse ou declaração do
empregador com reconhecimento de firma por autenticidade. 3.9 A
comprovação da publicação de artigos científicos dependerá de apresentação
das respectivas revistas, jornais, periódicos e a comprovação de participação
em seminários, jornadas, congressos e eventos similares dependerá da
apresentação dos respectivos certificados como palestrantes. 4. D SPOSI ões
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Finais. 4.1 A intenção de recorrer deverá ser feita na propna sessão de
avaliação, sob pena de preclusão. 4.2 As razões recursais deverão ser
protocoladas na Câmara Municipal no prazo de 03 (três) dias corridos, a contar
da data da sessão. 4.3 O julgamento dos recursos deverá ocorrer no prazo
máximo de 03 (três) dias. 4.4 Demais informações poderão ser obtidas na Av.
Flores da Cunha, n. 799, Centro, Carazinho, RS, de Sego a Quinta, das 08h às
11h30min e das 13h30min às 17h e Sextas, das 08h às 12h. Fone (54) 3330-
2322. E-mail: diretorexpediente@camaracrz.rs.gov.br.

I

S, 30 de maio de 2018.

~k
CIO LUIS HOP~

Presidente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI N° 8.329, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018.

Autoriza o Poder Legislativo a contratar
por prazo determinado 01 (um) Jornalista.

Autoria: Mesa Diretora.

° PREFEITO DO MUNICfplO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Legislativo autorizado a contratar, por prazo
determinado, com base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, 01 (um)
Jornalista, com carga horária de 33 horas semanais e padrão de remuneração CPE-
06, por 06 (seis) meses, prorrogáveis por igual período.

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo de
provimento efetivo de Jornalista constam na Lei Municipal nO7.761/14.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do
orçamento de 2018 do Poder Legislativo.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 06 de fevereiro de 2018.

Registre-se e publique-se no Painel
de Publicações da Prefeitura:

II

.•. '. '.
c-~

Lori Luiz Bo~esi
Secretário da éJministração
OP005/20181DD

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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PORTARIA N° 053/2018

AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE NOVO CHAMAMENTO
PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM)
JORNALISTA E DESIGNA A RESPECTIVA COMISSÃO
DE AVALIAÇÃO

o VEREADORMARCIO Luís HOPPEN,PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, ESTADODO RIOGRANDE DO SUL,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o Termo de
Rescisão n. 001/2018 do Contrato Emergencial n. 001/2018, autoriza novo
chamamento público para contratação emergencial de 01 (um)
Jornalista, pelo prazo de 03 (três) meses, prorrogáveis por 06 (seis) meses,
conforme Lei Municipal n. 8.329/2018, oportunidade em que designa as
servidoras públicas Franciele Goularte Leite, Luciana Inês Lampert de
Souza e Viviane Muller Menezes Nunes para comporem a Comissão de
Avaliação.

À Secretaria para as providências de estilo.

Registre-se.
Publique-se.

Sala das Reuniões, e

P net de Publlca~fJS
CAma,. Ml.lnl '. I WQ

Pu!:l~" '
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MARCIOLuis HOPPEN

Presidente

Carazinho. RS, 30 de maio de 2018.
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Durante a sessão um Pedido de
Providência foilido e em encaminha-
do ao Executivo Municipal:

. Pedido de Providência nO049/18,
do Vereador José Gilberto Fritzenl
Beta Fritzen (PMDB). olicitando ao
Executivo Municipal. que seja aten-
dido o pedido deste vereador, junta-
mente com a empresa Jan. de colocar
uma faixa de pedestre na Rua Senador
Salgado Filho. unindo as esquinas das
empresas Implementos Agricolas Jan
(matriz) e a jowa Turismo Ltda.
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creto do Poder E.xecutivoMunicipal n°
91/2018. de 24 de abril de 2018. que
reestabelece os valores do hectare da
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e pel ecessidade de permitir que

Escola Especial Jesus de Nazareth,
nantida pela APAE (Associação de
'ais e Amigos dos Excepcionais de
~ão-Me- Toque/RS). permaneça no
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ATA 001/2018

CHAMAMENTO PÚBLICO 002/18

Ao décimo primeiro dia do mês de junho de dois mil e dezoito, às nove horas
reuniu-se a Comissão para Avaliação de Currículos do Chamamento Público
002/18 para o cargo de Jornalista, composta pelas servidoras efetivas
Franciele Goularte Leite, Luciana Inês Lampert de Souza e Viviane Muller
Menezes Nunes. Trêscandidatos estiveram presentes, sendo que apenas dois
puderam ser credenciados, sendo eles Cássia Lopes Barbosa e Jaciara
Aparecida da Silva. Em virtude da inexistência de diplomação, o candidato
Sergio Augusto Cornélio restou descredenciado, o qual manifestou desejo de
encaminhar recurso, abrindo-se portanto prazo recursal de 3 (três) dias. No
quesito pontuação, a candidata Cássia Lopes Barbosa apresentou 1 (um)
diploma de pós graduação, o qual equivale a 1,0 ponto e comprovou
experiência profissional de no mínimo 2 (dois) anos, o que equivale a 2,0
pontos, obtendo portanto de acordo com o edital a pontuação final de 3,0
pontos. A candidata Jaciara Aparecida da Silva, comprovou apenas a
experiência de no mínimo 2 (dois) anos obtendo 2,0 pontos. As demais
candidatas não manifestam intenção de recorrer da pontuação. Os
candidatos desde já ficam cientes de que o resultado final será divulgado na
imprensa oficial e no sitio da Câmara Municipal. Nada mais havendo a constar
lavra-se a presente ata ~ai assinada pelos membros a comi ão
candidatos participantes ~ \li?
~U#b

.'
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CURRICULUM VITAE

DADOS PESSOAIS

NOME: Cássia Lopes Barbosa Sebben
RG: 1068766664 CPF: 007.093.990-06
ESTADO CIVIL: Casada
DATA NASCIMENTO: 19/11/84
ENDEREÇO: R. Antonio Vargas, 115 - apto 502 - Centro - CEP:99500-000 -
Carazinho -RS
TELEFONE: 54 9900-8184
E-MAIL: cassUb@yahoo.com.br

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

PÓS-GRADUADA EM ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO POLfTICA -
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SULlRS - UNISC - 2014/1

BACHAREL EM COMUNICAÇAO SOCIAL: HABILITAÇÃO EM JORNALISMO
- UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO/RS - UPF - 2006/2

RESUMO

Jornalista. Graduada em Comunicação Social: Habilitação em
Jornalismo e em Rádio, TV e Vídeo pela Universidade de Passo Fundo (2006).
Experiência em jornalismo impresso e rádio, produção e apresentação de
programas, assessoria de imprensa, organização de eventos e cerimonialista.

Pós-graduada em Assessoria em Comunicação Política da Universidade
de Santa Cruz do Sul - UNICRUZ, RS.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

EMPRESA: Universidade Luterana do Brasil - ULBRA, campus Carazinho
CARGO: Coordenadora da Assessoria de Comunicação Social - ACS
PERíODO: Janeiro/2014 à Outubro/2015

EMPRESA: Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa/RS
CARGO: Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing
PERíODO: Maio/2011 à Dezembro/2012

EMPRESA: Prefeitura Municipal de Fontoura Xavier/RS
CARGO: Assessoria de Imprensa
PERíODO: Março/2009 à Maio/2011

mailto:cassUb@yahoo.com.br
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EMPRESA: AMASBI - Associação dos Municípios do Alto da Serra do
Botucaraí
CARGO: Assessoria de Imprensa
PERíODO: Agosto/2008 à Maio/2011

EMPRESA: Prefeitura Municipal de Victor Graeff/RS
CARGO: Assessoria de Imprensa
PERíODO: Março/2008 à Dezembro/2008

EMPRESA: Jornal Folha de Alto Garças - Alto Garças/MT
CARGO: Jornalista
PERíODO: Dezembro/2007 à Março/2008

EMPRESA: Rádio Integração FM - Alto Garças/MT
CARGO: Repórter
PERíODO: Janeiro/2008 à Março/2008

EMPRESA: Rádio e Jornal Diário da Manhã - Filial Carazinho/RS
CARGO: Rádio AM 780 - Produtora, Repórter e Apresentadora

Jornal Diário da Manhã - Jornalista
PERíODO: Janeiro/2007 à Dezembro/2007

EMPRESA: Rádio Gazeta AM 670 - Carazinho/RS
CARGO: Estagiária como Produtora e Repórter
PERíODO: Outubro/2004 à Fevereiro/2006

CURSOS EXTRACURRICULARES

IDIOMAS:
IV Nível Inglês - Wizard Idiomas

INFORMÁTICA:
Windows, Word, Excel, Power Point, Internet - Mídia Training Informática
Corei Draw, Sound Forge, Vegas, Adobe Premier, Page Maker - UPF

J
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rort8r:ü nO 880 do 23/06/1CQ3 - D.O.U. de 25/06/18Q3 Racoiihecimcilto d8 Ur.iversidflde.
Portaria nO913 de 12/07/2011 - D.O.U. de 13/07/2011 - Recredenciamenlo da Universidade.

----0>------
A Reitora da Universidade de Santa Cruz do Sul, no uso das atribuições que lhe outorga o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade,

confere a

CÁSSIA LOPES BARBOSA SEBBEN

de nacionalidade brasileira, nascida em 19 de novembro de 1984, no município de Carninho-RS, portadora do documento de identidade n°

10687 G6664-SSP /RS, o certificado de

APERFEIÇOAMENTO EM ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO POLÍTICA

pela conclusão deste curso de pós-graduação lato senstl, com carga horária de 190 horas, realizado em Santa Cruz do Sul-RS, no periodo de 24 de

L .lio de 2013 a 13 de março de 2014.

Santa Cruz do Sul, 02 de abril de 2014.

rn
ndréia Rosane de Moura Valim,

eitora de Pesquisa e Pós-graduação.
ItJfrio~ \.;~la;,.&llh

Coof, ffj cJo",~nal



o curso de pós-graduação fato sensu, Aperfeiçoamento em ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO POLÍTICA, Área de Conhecimento:

Ciências Sociais Aplicadas, foi oferecido e aprovado atendendo as disposições da Resolução do Conselho Nacional de Educação n° 01, de 08 de

junho de 2007 e do Regulamento Geral da Pós-graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul e autorizado pela Portaria da Reitoria n° 119, de 27

de novembro de 2008, da Universidade de Santa Cruz do Sul.

O presente certificado é emitido de acordo com o artigo 41 do Regimento Geral da Universidade, de 14 de março de 2002 e com o disposto

na Resolução do Conselho Nacional de Educação nO01, de 08 de junho de 2007.

l
I

I
I

I

UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL

Certificado n° tl1 ,Registrado ,I fls. 11° oJ 'f RJ , dl) Livw nO tJ.h

Santa Cruz d" Sul, 02 de <lbrilde 2014.

~h~~
Secretaria de Pós-graduação e Extensão



REFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS SARB SA
ESTADO DO RIO GR\f\lDE DO SUL

PORTARIA N° 317/2011

Nomeia Assessora de Co unicação Social.

o PREFEITO DO MU ICÍPIO DE CARLOS BARBOSA, Estado do Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,

NOMEIA, a partir desta data, CASSIA LOPES BARBOSA, matrícula n° 1.270,
para exercer as atribuições do cargo de ASSESSORA DE COMUNICAÇ.\O SOC:AL, com
remuneração correspondente ao cargo em comissão CC02, com carga horária semanal de 40 horas,
do quadro de cargos e salários da Lei Municipal n° 685, de 26 de junho ele 1990.

\\~

Registre-se e Publique-se
Em de 16 de maio de 2011.

~.~
JANETE BELLEBONI TAUFER,

(
8ecret.aria Muni1ipal da Administração.
{ \. . '\

L1~~~\J.Ín~~( / .;~~~~
Conferido por Fabiana Zarpelon.

Redigido POl Fabiala Zarpdon,
Divisão de Recurso; Hummo3.

/
'OSA, 16 DE MAIO DE 201 i.

~ t~ CMazirlh~:,
.1'9 c/ o..••mal

CERTIFICO QUE CÓPIA FIEL '"lESTE DOCUMENTO FOI
PUELlCADA NO PAINEl CFICIA~ DE PUBLICAÇÕES PELO
PER ÍOP)?)?E i5 DIAS, A CONTA~ DE /Ít, lo.S I~, í1.

.;~/
7/..

. b\-'~' 1."a lar~ Larpe on,
Divis3C de Recursos Humanos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PORTARIA N° 32612011

Exonera servidoras.

o PREFEITO DO M NICÍl)[O DE CARLOS ARBOSA, Estado do Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legai~,

EXONERA, a partir desta data, as servidoras a seguir relacionadas:

-- - - - -- --- ------- - ---- - --_.- ----

Servidor

Vi ginia Silveira

Cassia Lopes Barbosa

Matrícula

1107

1270

Cargo

Assessora de Imprensa
---

Assessora de Comunicação Social

Padrão

CC03

CC02

Registrç-se c Publique-se
Em de 19 de maio de 2011.

CARLOS - PfOSA, 19 DE MAl

~
/i

FE D ~SILVA,

DE 2011.

~~
JANETE BELLEBONI TAUFER,
Secretaria Municipal da Administração.

Conferido por Elda Bruttomesso.

CERTIFICO QUE CÓPIA FIEL DESTE DOCUMENTO FOi
PUBLICADA NO PAINEL OFICIAL DE PUBLICAÇÕES
PELO PERÍODO DE 15 DIAS, A CONTAR DE l1J c':/_,_, 0

J)
t

Elda Bruttomesso,
DIvisão de Recursos Humanos.

Redigido por Elda Brutlomesso,
Divisão de Recurws Humanos.
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CARLOS BARBO/19 DE MAIO DE 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARB SA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PORTARIA N° 322/2011

Nomeia Assessora de Imprensa,
Comunicação Social e Marketing

PREFEITO DO MUNICÍPI DE CARLOS BARBOSA, Estado do Rio
Grande d Sul, no uso de suas atribuições legais,

NOMEIA, a partir desta data, CASSIA LOPES BARBOSA, matrícula n° 1.270,
para exercer as atribuições 60 cargo de ASSESSORA DE IMPRENSA, COMU)JICAÇÃO
SOCIAL E MARKETING, com remuneração con'espondente ao cargo em comissão CC03, com
carga horária semanal de 40 horas, do quadro de cargos e salários da Lei Municipal n° 685, de 26
de junho e 1990.

/.
IER DA SILVA,

lcipal.

Registre-5e e Publique-se
Em de 19 de maio de 2011.

~~t
JANETE BELLEBONI TAUFER,
Secretaria Municipal da Administração.

)!
IJ

Conferido por Elda Bruttomesso.

CERTIFICO QUE CÓPIA FIEL DESTE DOCUMENTO FOi
PUBLICADA NO PAn-JEL OFICIAL DE PY~LlCj\ÇÕES
PELO PERÍODO DE 15 DIAS, A CONTAR DE J1..; O~I á 1,'1

;2)
./

Eld£ 8rutlomesso,
Divisão de Recursos Humanos.

Redigido por Elda 8rutlomesso,
Divisão de Re:ursos HU'11anos.
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POLEGAR DIREITO

-.--'-.-.

_.'

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE pOLfnCAS DE EMPReCO E SALÁRIO

ASSINATURA DO TITULAR

-----~

"

CARTEIRA Df TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
[
PIS/PASEP . I128.24222~69-9rÚM

";73il38 [';01-0 r~]
~~.~

BALH, .."DOR

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO
FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

Esta"é a sua Carteira de Trabalho e Previdência
Social - CTPS, documento obrigatório para ó,
exercício de qualquer emprego ou atividade'
profissional. .

Nela deverão ser registrados todos os dados1,!
do Contrato de Trabalho, elementos básicos;
para.o reconhecim~nto dos seus direitos perante'
a Justiça, do Trabalho, bem como para ai!!
obtençãó da àposentadoriae demais benefícios
previdenciários, garantindo, ainda, sua habiliÃ;
tação ao seguro desemprego e ao Fundo de
Garantia do tempo de serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido nest~\
documento e o seu 'estado de conservação,.;
espelham a conduta, a qualificação e as atividades'
profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-Ia
cuidá-Ia, pois além de conter o registro de sua vida,,'
profissional e a garantia da preservação e validade,':'
de seus direitos como trabalhador e cidadão/"
contribui para assegurar o seu futuro e o de seus
dependentes, tendo validade, também, como,
documento de identificação.

,ESTA CARTEIRA CONT~M 50 PÁGINAS NUMERADAS'
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- rM-U-n-iC;Pi::/~teg~~n~~~-----.----. '--'--.'-"--- -_.- -.-.,
Alto Alegre. Barros Cassai - Campos Borges -Espumoso - Fontoura Xavier - I
Gramado Xavier - Ibirapullã- Itapuca - Mormaço - Nlcolau Vergueíro -São Jose

do Herva~ ~oled~de - Tio HU9:~jl~t~r Graeff __ ..•........ _ J
DECLARAÇÃO

Rodrigo Jacoby Tnndade. infra assinado, Presidente da Associação dos

Municípios do Alto da Serra do Botucaraí - AMASBI, declaro para os devidos fins e a

quem possa interessar, que Cássia Lopes Barbosa Sebben, brasileira, casada,

jornalista, carteira de identidade RG nO1068766664, expedida por SSP/RS, CPF nO

007093.990-06, residente na Rua Antonio Vargas, 115 - apto 502. Carazinho/RS,

prestou serviço na instituição AMASBI, no período compreendido entre agosto de

2008 a maio de 2011, ocupando a função de assessora de imprensa.

Por ser expressão da verdade, assino a presente

07 de junho de 2018.

R DI Flores. 73 - Sala 303 - Centro - 99 300.00C - Soleoade -RS - Fone (54) 3381-5836 _.Emall - I.born@uol.com br

.J

mailto:I.born@uol.com


DECLARAÇÃO

Eu, José Flávio Godoy da Rosa, Prefeito Municipal de Fontoura
Xavier/RS, declaro para os devidos fins e a quem possa interessar, que Cássia
Lopes Barbosa Sebben, brasileira, casada, jornalista, carteira de identidade
(RG) nO1068766664, expedida por SSP/RS, CPF nO007.093.990-06, residente
na rua Antonio Vargas, 115 - apto 502, Carazinho/RS, prestou serviço na
prefeitura municipal, no período compreendido entre março de 2009 a maio de
2011, ocupando a função de assessora de imprensa.

Por ser expressão da verdade, assino a presente.

Fontoura Xavier, 07 de junho de 2018.

Assinado de forma digital por JOSE FLAVIO GODOY DA
ROSA:S02861 02072
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=AR PLANO DIGITAL, cn=JOSE FLAVIO
GODOY DA ROSA:S02861 02072
Dae95; :l01 9 O€iOS 14;~4;1 O o~ooO'

José Flávio Godoy da Rosa
Prefeito Municipal de Fontoura Xavier



PORTARIAW 832/2012

•
Exonera Assessora de Imprensa, Comunicação
Social e Marketing, a pedido •

o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA, Estado do Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,

EXONERA, a partir desta data, CASSIA LOPES .BARBOSA SEBBEN,
matricula nO 1.270, do cargo em comissão de ASSESSORA DE IMPRENSA, COMUNICAÇÃO
SOCIAL E MARKETING, CC03, a pedido da servidora.

I .

CARLOS BARBOSA, DE DEZEMBRO DE 2012 •

. Registre-~e e Publique-se
.. em 31 de dezeÍnbro de 2012.

~
JANETE BELLEBONI TAUFER,
Secretária M~a Administração.

Conferido ~a Zarpelon.

CERTIFICO QUE CÓPIA FffiL DESTE DOCUMENTO FOI
PUBUCADA NO PAINEL OFICIAL DE PUBLICAÇOES
PELO P~~5 DIAS, ACONTARDE.32./1Z/?m2

Fabi~
Divisão de Recursos Humanos.

Redigido por Fabiana ZarpeIOll,
Divido de Recursos Humanos.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO QRANDE DO. SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO-GERAL DE PERlclAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
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REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASn...
REGISTRO C:rvn... DAS PESSOAS NATYRAIS '"

CERTIDÃO DE CASAMENTO
NOME:

VINíCIUS DE LIMA SEBBEN e CÁSSIA LOPES BARBOSA
MATRíCULA:

09893901552012200037195001141117
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;1:' .&:,IjOMES COMPLETOS DE SOLTEIRO, DATAS E LOCAIS DE NASCIMENTO. NACIONALIDADE E FILlAÇOES DOS CÓNJUGES

.1 ¥í1VinjciUS de Lima Sebben, solteiro, aeronauta, nascido em cinco de março de' um mil ei
!:,t' 'jnovecentos e oitenta e um (05/03/1981), natural de Passo Fundo-RS, de nacionalidade!
.Jlbrasileira, filho de Vitor Ivo Sebben e de Erci de Lima Sebben, '.

'1 ' llcássia Lopes Barbosa, solteira, jornalista, nascida em dezenove de novembro de um mil e1', . %_~I' ,nove:c~ntos e oitent~ ~ quatro (19/11/198~), na~ural de Carazinho-RS, de nacionalidade:,: f,.

,'?---.:::--. Ibrasllelra, filha de RUIGlehl Barbosa e de Tania Mana Lopes Barbosa. . I ~
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Registro nO41182 fls. 053 v. livro 029-UPF
Passo Fundo, 22 de fevereiro de 2007

Reconhecimento renovado pela PortarlaIMEC
n. 212, de 25 de janeiro de 2006 e publicada
no Diário Oficial da União de 26 de janeiro de
2006.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
REITORIA

Secretaria Geral dos Cursos

DIPLOMA registrado sob o n° 17.137

fls. 032 v. do livro n° 012-UPF, de acordo

com o parágrafo 10do artigo 48 da Lei 9.394

de 20 dezembro de 1996.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
REITORIA

APOSTILA:
O bacharel e

possui a habilitaç o

Passo Fundo 1

M 017823



Jaciara Aparecida da Silva

Data de nascimento: 05 de Abril de 1984 / 34 anos
Estado Civil: Casada
Telefone(s): (54)99907-4962
E-mail: jaci_guda@yahoo.com.br

Escolaridade
• Superior Completo em Comunicação Social: Habilitação em Jornalismo

Registro Profissional: MTB- 14.282

Experiências Profissionais

Empresa: Revista Agrorural
Cargo Exercido: Jornalista
Atividade: Matérias, gerenciamento de redes sociais e manutenção site
Período: O1 de fevereiro/20 18 - Freela

Empresa: Jornal Tchê Informação - Almirante Tamandaré do Sul
Cargo Exercido: Jornalista
Atividade: Manutenção de mídias sociais entre outros. Revisão semanal do jornal,
diagramação e produção de matérias específicas.
Período: Novembro 2014 à Janeiro de 2016

Empresa: Jornal Visão Carazinhense/ Revista Lideranças
Cargo Exercido: Jornalista
Atividades: revisão do jornal e produção de matérias
Período: Setembro de 2014 a dezembro 2016 - Freela

Empresa: Rede Região de Jornais - Sarandi
Cargo Exercido: Jornalista
Atividades: revisão do jornal e produção de matérias
Período: O1 de dezembro /2008 a 29 janeiro /2009

Referencias Profissionais
Gilmar Fernandes - 9 8408-3770
Jerri Adriani Rodrigues - 9 8431-4452

mailto:jaci_guda@yahoo.com.br
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, Declaração

Declaro para fins de expenencia profissional que, Jaciara
Aparecida da Silva, inscrita sob CPF de número 006.727.100-64
trabalhou como Jornalista Freelancer sob. número de registro
MTB 14.282, na empresa VISÃO CARAZINHENSE EDiÇÃO DE
JORNAIS LTDA, inscrita sob C,NpJ de número 26885096/001-63
nesta cidade, exercendo as seguintes. funções: Revisão, edição e
supervisão do Jornal semanal VISÃO CARAZINHENSE. Que conste
também nesta declaração que, o período trabalhado foi de 25
(vinte e cinco) meses durante as datas de NOVEMBRO/2014 á
DEZEMBRO/2016.

'Sem mais.

Carazinho, 08 de Junho de 2018

Gilmar Fernandes da Silva

Diretor/Proprietário



Declaração

Declaro para fins de experrencia profissional que, Jaciara
Aparecida da Silva, inscrita sob CPF de número 006.727.100-64
trabalhou como Jornalista Freelancer sob número de registro
MTB 14.282, na empresa REVISTAAGRORURAL MíDIA IMPRESSA
LTDA, inscrita sob CNPJ de número 12.424.671/001-69 nesta
cidade, exercendo as funções: Produção de matérias,
gerenciamento de mídias sócias, manutenção do site da revista
AGRORURAL. Que conste tamb~m' nesta declaração que, o
período trabalhado foi de 04 (quatro) meses durante as datas de

FEVEREIRO/2018 á MAIO/2018, incluindo a Edição Especial
Expodireto (01-02/2018).

Sem mais.

,,
Carazinho, 08 de Junho de 2018 , . I

. 1\ A ri' \,rJ 1JJ1
0~~Jj) .' I~~~~.
('-'/ ..~'~i AY;;dri~ues .
~. ócio Proprietário



-------------------------------------------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCiA SOCIAL

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Este documento é valido em tl?do territorio nacional.

Certidão emitida as: 10:45 de 07/0612018.

E~te documento é e!tpedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na pâgina do
SIstem~ InformatIzado de Registro Profissional .• Sirpweb. na Internet, no endereç_o_: _
http://S1fpweb~te.gOV.br/s~rpweb:-:-p~f-meio _~ cÓdIgO:. -. - .

MINISTÉRIO DO TRABALHO liPREVIDÊNCIA SOCIAL

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Regulamentado pela Portaria n° 89 de 22 de Janeiro de 2016

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro de Registro Profissional e com o que dispõe
a Lei nO972, de 17 de outubro de 1969 ,o Decreto nO83.284, de 13 de março de 1979; oCa) senhor(a)
SERGIO AUGUSTO CORNELlO, CPF 758.348.980-68 foi registrado(a) como Jornalista, na(s)
função(ões) de Jornalista, sob o número 0010322/RS, em 03/0612002, conforme processo nO
46218.010368/2002-10, estando apto a exercer a profissão.



~----------------------------- -~

CURRICULUM VITAE

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: Sérgio Augusto Cornélio
DATA DE NASCIMENTO: 6/11/1968
NATURALIDADE: Passo Fundo - RS
FILIAÇÃO: Flávio Cornélio e Josefa Cornélio
ENDEREÇO: Rua Marquês de Pombal, 115, Bairro Centro
Carazinho - RS
TELEFONES DE CONTATO: (54) 3329-3023 e (54) 9994-2734
PROFISSÃO: Jornalista
EMAIL: sergio.comelio@bol.com.br
FUNÇÃO ATUAL: Freelancer
REGISTRO PROFISSIONAL: DRT/RS 10.322

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

2001- Curso de Língua Portuguesa voltada para o Jornalismo.
2002 - Participação no Intercâmbio Mundial de Jornais promovido pela
ClassiMarketing de Porto Alegre, na Inglaterra e Itália. Foram feitas
visitas técnicas nas redações da Rede Globo Internacional, Rede BBCe
Jornal The Guardian, em Londres; Jornal La Repubblica, em Roma;
Secretaria da Cultura, em Florença; Jornais 11 Resto Del Carlino e Piazza
Grande, em Bolonha; Jornal Corriere Della Sera e Revista Prima
Comunicazione, em Milão e na Fábrica de Idéias da Benetton em Treviso
e, Revista Colors em Veneza.
2003 - Curso de Língua Espanhola.

PRÊMIOS E DESTAQUES JORNALÍSTICOS

1995 - Participação no Prêmio Esso de Jornalismo 40 anos, com
menção honrosa, com a matéria sobre o acidente que vitimou atletas e
torcedores do E.C.Santa Maria, na maior tragédia do esporte
carazinhense.

1999 - Diploma de Honra ao Mérito pela cobertura jornalística do
Futebol Amador, conferido pela Prefeitura de Carazinho, através do
Departamento de Esportes do Município.

mailto:sergio.comelio@bol.com.br


2002 - Prêmio de Destaque Jornalístico "Amigo dos Bombeiros",
conferido pelo Corpo de Bombeiros, com referência à cobertura do
vendaval ocorrido em 1Q de dezembro, considerado um dos piores da
história do município.

2003 - Diploma Mérito Comunitário conferido pela Brigada Militar
(Regional) durante as comemorações dos 166 anos da corporação, pelos
relevantes serviços prestados à comunidade na área da Segurança
Pública, com destaque às coberturas feitas no Jornal e também na Rádio
Diário da Manhã.

2003 - Diploma Mérito Comunitário conferido pelo Clube Caixeiral, por
reportagens de destaque na área comunitária.

2004 - Prêmio Destaque Jornalístico conferido pela Câmara Municipal,
pelas coberturas nas áreas da Segurança Pública e Direitos Humanos.

2005 - Autor da foto jornalística escolhida para capa do folder de
divulgação da campanha "Vamos salvar nossas sangas" do
Departamento Municipal do Meio Ambiente, mostrando a situação do
Rio Glória desaparecido em meio à poluição, projeto este premiado em
nível estadual pela Famurs.

2005 - Prêmio Destaque Jornalístico de 2005, conferido pela Câmara
Municipal, pelos relevantes serviços prestados na divulgação e
valorização do Poder Legislativo.

2006 - Moção da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, pela
série de reportagens feitas sobre caixões e restos mortais jogados a céu
aberto e outras irregularidades encontradas nos cemitérios de
Carazinho. As reportagens tiveram grande repercussão junto à
comunidade e mobilizaram autoridades na busca de providências para o
grave problema e, também, concorreram ao Prêmio Esso de Jornalismo,
sendo classificada na categoria regional.

2007 - Moção da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade,
parabenizando nova reportagem em série sobre fatos misteriosos
ocorridos no Cemitério Municipal de Carazinho.



2008 - Prêmio Nacional Abracopel de Jornalismo - 1º lugar na
categoria Reportagem de Jornal, com o trabalho "Por um fio", feito em
conjunto com o jornalista Leandro Becker, e 2º lugar nacional, na
categoria Fotografia (Foto de minha autoria).

2008 - Placa de Prata do Poder Executivo - Conferida pelos serviços
prestados ao Município na área de Comunicação Social e por promover
o nome de Carazinho em conquista em nível nacional.

2008 - Comenda Governador Leonel de Moura Brizola - Conferida pelo
Poder Legislativo, pelos relevantes serviços prestados na área
jornalística e por levar o nome da cidade em nível nacional.

2009 - Promovido a Editor-Chefe e Chefe de Redação do Jornal Diário
da Manhã de Carazinho.

2011- 3º lugar no 1º Prêmio AMRIGSde Jornalismo (Estadual) - Troféu
Moacyr Scliar, Categoria Jornal, reportagem sobre doação de órgãos.

2011 - Certificado de Reconhecimento, conferido pelo Poder
Legislativo, por representar o Município em concurso de Jornalismo em
nível estadual.

2012 - Promovido para o Núcleo de Especiais do Grupo Diário da
Manhã.

2014 - Reconduzido ao cargo de Editor-Chefe e Chefe de Redação do
Jornal Diário da Manhã de Carazinho.

2016 - Reconduzido para o Núcleo de Especiais do Grupo Diário da
Manhã até 26 de junho de 2017 e Editor-Chefe Substituto.

2017 - Reportagens e edição de textos, no Jornal Tribuna.

2017 - Participação jornalística em várias edições da revista Agro
Rural, voltada ao agronegócio.

2017- Participação jornalística na revista comemorativa aos 100 anos



..

da Associação Comercial e Industrial de Carazinho (ACIC).

2017 - Participação jornalística na revista institucional sobre os
avanços tecnológicos do Hospital de Caridade de Carazinho (HCC).

OUTRAS ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

2017 - Representante da Imprensa no Comitê de Educação no Trânsito
de Carazinho.

2018 - Eleito vice-presidente do Conselho Comunitário Pró-Segurança
Pública de Carazinho (CONSEPRO).
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À COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO DE CURRÍCULOS DO CHAMAMENTO PÚBLICO
002/18 E AO EXMO. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO,
VEREADOR MÁRCIO HOPPEN

RECURSO ADMINISTRATIVO

Eu, SÉRGIOAUGUSTOCORNÉLIO,jornalista profissional, com registro nQ 10.322
junto ao DRT/RS, CPFnQ 75834898068, residente e domiciliado no município de
Carazinho, na Rua Marquês de Pombal, 115, Bairro Centro, venho através desse
recurso administrativo contestar o meu descredenciamento do processo de
seleção do Poder Legislativo de Carazinho, para a contratação emergencial de um
jornalista, conforme consta no Chamamento Público 002/18.

Minha discordância quanto ao meu descredenciamento sumário do certame
público se deve ao fato de que atuo profissionalmente há 28 anos nos meios de
comunicação de Carazinho e região Uornal, rádio, revista e redes sociais),
possuindo registro de jornalista profissional, desde 2002 junto ao DRT/RS, que me
permitiu ocupar, inclusive, as funções de chefe de redação e editor chefe do Jornal
Diário da Manhã de Carazinho, quando também fui responsável por comandar uma
equipe de jornalistas diplomados. Além disso, atuei em revistas, trabalhos
científicos e conquistei prêmios jornalísticos, desde a esfera municipal até a
nacional. Participei de curso de atualização internacional em um intercâmbio
mundial de jornais, na Europa, fazendo parte, também, no início da década de
2000, do Conselho Deliberativo da Associação Riograndense de Imprensa (ARI)

Destaco, ainda, que o próprio Supremo Tribunal Federal (STF) possui
entendimento, pela dispensa da necessidade obrigatória do diploma para o
exercício desta profissão e demais atividades jornalísticas. Entendo, que uma lei
municipal, não pode estar acima do que prevê a legislação estadual ou federal.

Diante desses argumentos, reivindico a possibilidade de participar desse processo
seletivo, nas mesmas condições legais dos demais candidatos, baseado nos
fundamentos acima descritos, os quais, no meu entendimento, não ferem a
legalidade do certame. "'0

Nesses termos.

Solicito deferimento.

Carazinho (RS), 12 de junho de 2018.

Jornalista Profissional- DRT/RS 10.322



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018
RECORRENTE: SÉRGIO AUGUSTO CORNÉLlO

PARECER 001/2018

I - DO RELATÓRIO

•
O candidato SÉRGIO AUGUSTO CORNÉLlO apresentou recurso a esta

Comissão de Avaliação em 12/06/2018, por ter sido descredenciado do Chamamento
Público n. 002/2018, que visa à contratação, por prazo determinado, de 01 (um)
Jornalista, em razão de não possuir diploma de graduação em jornalismo ou
comunicação social com habilitação em jornalismo, reconhecido pelo MEC. Arguiu, em
síntese, a possibilidade de concorrer à vaga independente de curso superior em
jornalismo ou comunicação social com habilitação em jornalismo, de acordo com
posição do Supremo Tribunal Federal. Aduziu possuir larga experiência profissional e
cursos nacionais e internacionais que são suficientes a suprir a falta de diplomação.
Alegou, ainda, ter atuado, ao longo de sua carreira, inclusive, como chefe de
graduados na área, de sorte que desarrazoada a exigência de ensino superior. Pediu,
por fim, que seja permitida sua participação no processo seletivo.

11- DA FUNDAMENTAÇÃO

A Lei Municipal n. 8.328, de 06 de fevereiro de 2018, que alterou a Lei
Municipal n. 7.761, de 04 de fevereiro de 2014, refere ser requisito de provimento do
cargo efetivo de Jornalista o ensino superior completo em Jornalismo ou em
Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo, e é fato público e notório que o
Chamamento Público 002/2018 se refere exatamente ao suprimento emergencial
desse cargo. Milita, portanto, em seu favor, uma verdadeira presunção de

• constitucionalidade (característica inata das leis).

Além dessa presunção de constitucionalidade, há, ainda, a necessidade de a
Câmara Municipal observar o princípio da legalidade, não podendo, assim, fechar os
olhos para a exigência legal de diploma de graduação em Jornalismo ou em
Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo. Se assim o fizesse, estaria
atuando à sombra da lei, o que, evidentemente, poderia ocasionar responsabilidade.

A decisão do Supremo Tribunal Federal - STF, por outro lado, conforme
destaque abaixo, teve como único objetivo clarificar a impossibilidade de se criar por
parte do Estado uma ordem ou um conselho profissional (autarquia) para a
fiscalização das atividades de jornalista, sob pena caracterizar censura prévia das
liberdades de expressão e de informação, vedada constitucionalmente (CRFB, art. 5°,
IX), senão veja-se:

o jornalismo é uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao
pleno exercício das liberdades de expressão e de informação. O jornalismo é
a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma
contínua, profissional e remunerada. Os jornalistas são aquelas pessoas que
se dedicam profissionalmente ao exercício pleno da liberdade de expressão.
O jornalismo e a liberdade de expressão, portanto, são atividades que estão

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br
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imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de
forma separada. Isso implica, logicamente, que a interpretação do art. 5°, XIII,
da Constituição, na hipótese da profissão de jornalista, se faça,
impreterivelmente, em conjunto com os preceitos do art. 5°, IV, IX, XIV, e do
art. 220 da Constituição, que asseguram as liberdades de expressão, de
informação e de comunicação em geral. (...) No campo da profissão de
jornalista, não há espaço para a regulação estatal quanto às qualificações
profissionais. O art. 5°, IV, IX, XIV, e o art. 220 não autorizam o controle, por
parte do Estado, quanto ao acesso e exercicio da profissão de jornalista.
Qualquer tipo de controle desse tipo, que interfira na liberdade profissional no
momento do próprio acesso à atividade jornalistica, configura, ao fim e ao
cabo, controle prévio que, em verdade, caracteriza censura prévia das
liberdades de expressão e de informação, expressamente vedada pelo art.
5°, IX, da Constituição. A impossibilidade do estabelecimento de controles
estatais sobre a profissão jornalistica leva à conclusão de que não pode o
Estado criar uma ordem ou um conselho profissional (autarquia) para a
fiscalização desse tipo de profissão. O exercício do poder de policia do
Estado é vedado nesse campo em que imperam as liberdades de expressão
e de informação. Jurisprudência do STF: Rp 930, reI. pl o ac. minoRodrigues
Alckmin, DJ de 2-9-1977.[RE 511.961, reI. minoGilmar Mendes, j. 17-6-2009,
P, DJEde 13-11-2009.]

A vedação, portanto, de criação de ordem elou conselho profissional para
atividades de jornalista não impossibilita, de nenhuma forma, que a administração
pública, seja a esfera que for, exija para o provimento de seus cargos o diploma de
graduação.

Não se deve olvidar, além do mais, que os requisitos de provimento e a
propna remuneração de cargos públicos levam em conta diversos outros fatores,
dentre os quais, pode-se destacar a sua natureza e complexidade (CRFB, art. 39),
sendo totalmente válido, por assim dizer, que cargos técnicos, como este de
Jornalista, que possuem padrão de remuneração mais elevado, exijam o diploma de
curso superior.

111 - DA CONCLUSÃO

PELO EXPOSTO, a Comissão de Avaliação do Chamamento Público n.
002/2018 opina pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento, já que a exigência de graduação, no caso, não configura indevida
discriminação, além de estar de acordo com a lei local e com a Constituição Federal
de 1988.

À consideração superior.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018
RECORRENTE: SÉRGIO AUGUSTO CORNÉLlO

DECISÃO

MARCia Luís HOPPEN, Presidente da Câmara Municipal de
Carazinho, no uso de suas atribuições legais, conhece do recurso interposto pelo
candidato SÉRGIO AUGUSTO CORNÉLlO e, no mérito, decide pelo seu
desprovimento, valendo-se, para tanto, como razão de decidir, da fundamentação
constante no Parecer n. 001/2018 da Comissão de Avaliação.

Reg istre-se.
Publique-se.

l~
MARCia Luís HOPPEN

Presidente

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Ofício n.q'13/2018 Carazinho, RS, em 18 de junho de 2018.

Prezado Senhor,

o PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, por seu
Presidente, Mareio Luís Hoppen, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria,
informar o desprovimento do recurso protocolado nesta Casa em 12/06/2018,
referente ao Chamamento Público n. 002/2018, que tem por objetivo a contratação
emergencial de 01 (um) Jornalista, conforme decisão e parecer anexo.

Importa lembrar, ainda, que a decisão da Presidência encerrou
a discussão na esfera administrativa.

Sendo o que se espera para o momento, reiteram-se votos de
distinta consideração.

Carazinho,R ,em 1:iunr dl1~
Ma 10 Luís Hoppen

Presidente

AO SENHOR
Sérgio Augusto Cornélio

1

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RS
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Processo Administrativo n. 012/2018 Chamamento Público n. 002/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após análise do processo administrativo n. 012/2018, que
visa à contratação, por prazo determinado, de 01 (um) Jornalista, e, com base
nas peças que o instruem, em especial, a ata exarada pela Comissão de
Avaliação, além da manifestação favorável da Procuradoria Legislativa desta
Casa, CONSIDERO válido o procedimento e HOMOLOGO o Chamamento
Público 002/2018, conforme resultado final anexo.

~l
10 Luís HOPP
Presidente

Esta Procuradoria Legislativa manifesta-se
favoravelmente à homologação do Chamamento
Público n. 002/2018, podendo ter regular
prosseguimento.

Carazinho, RS, em 18 de ju
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•

RESULTADO FINAL

CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2018

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 01 JORNALISTA

o PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, por seu Presidente, Marcio Luis Hoppen,
informa o resultado final do chamamento público n. 002/2018, para a contratação de
01 (um) Jornalista, por prazo determinado, conforme autorização prevista na Lei n.
8.329/2018, restando a 13 colocação à candidata Cássia Lopes Barbosa e a 23

colocação à candidata Jaciara Aparecida da Silva, conforme a seguinte planilha:

•

Forma de Avaliação Cássia Jaciara da
Barbosa Silva

Publicação de artigo científico em jornais, revistas, e - -
periódicos e/ou participação, como palestrante, em
seminários, jornadas, congressos e eventos
similares. (0,5 )
Pós Graduação (1,00) 1,00 -
Mestrado (2,00) - -
Experiência Profissional mínima de 02 anos (2,00) 2,00 2,00
Doutorado (3,00) - -
Total 3,00 2,00

ho de 2018.Carazinho, RS, 1

/ e-~
M RCJO LUIS HOPPEN

Presidente
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