 
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º

Á



Natasha de Paula Amador da Costa
Felipe Almeida de Sousa
Marcello Congro Dias da Silva
Gilcyvania Castro Corvelo Costa
Marco Antônio Amancio Ribeiro
Leonam dos Santos Valente
Kissila Botelho Goliath
Guilherme Maia e Silva
Ana Waldila de Queiroz Ramiro Reis
Gisele Góes Cintra
Jacques Honingbaum
Raquel Gabriela Alves Campos
Rebecca Mansur de Castro Silva
Vitor Moreira de Alencar Monteiro
Osmar Paulo Lourinho Geraldo



Aprovada
Aprovado
Aprovado
Aprovada
Aprovado
Aprovado
Aprovada
Aprovado
Aprovada
Aprovada
Aprovado
Aprovada
Aprovada
Aprovado
Aprovado

A VICE-DIRETORA DA FACULDADE DE ENGENHARIA, no uso de
suas atribuições, divulga o resultado final do Processo Seletivo para
Professor Substituto, nos termos dispostos nas Leis nº 5.343/2008 e
nº 6.901/2014, CI CAADOC SEI nº 670/2021 e Processo nº SEI260007/012392/2021:
DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
Área: Estruturas / subárea: Estruturas Metálicas e Madeira
Colocação
Nome do Candidato
1º
Cristiane Cruxen Daemon D Oliveira e
Bastos
2º
Tatiana Galvão Kurz
3º
Fernanda Cristina Moreira da Silva Costa
4º
Felipe Almeida de Sousa
5º
Marcello Congro Dias da Silva
6º
Marco Antônio Amancio Ribeiro
7º
Kissila Botelho Goliath
8º
Guilherme Maia e Silva
9º
Ana Waldila de Queiroz Ramiro Reis
10º
Jacques Honingbaum
11º
Raquel Gabriela Alves Campos

Resultado
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovada
Aprovado
Aprovada
Aprovado
Aprovada

A VICE-DIRETORA DA FACULDADE DE ENGENHARIA, no uso de
suas atribuições, divulga o resultado final do Processo Seletivo para
Professor Substituto, nos termos dispostos nas Leis nº 5.343/2008 e
nº 6.901/2014, CI CAADOC SEI nº 671/2021 e Processo nº SEI260007/012391/2021:
DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
Área: Estruturas / subárea: Mecânica das Estruturas
Colocação
Nome do Candidato
1º
Cristiane Cruxen Daemon D Oliveira e
Bastos
2º
Tatiana Galvão Kurz
3º
Fernanda Cristina Moreira da Silva Costa
4º
Natasha de Paula Amador da Costa
5º
Felipe Almeida de Sousa
6º
Pedro de Almeida Carísio
7º
Marcello Congro Dias da Silva
8º
Guilherme Cardoso de Salles
9º
Gilcyvania Castro Corvelo Costa
10º
Carlos Alexandre Seruti
11º
Marco Antônio Amancio Ribeiro
12º
Leonam dos Santos Valente
13º
Kissila Botelho Goliath
14º
Guilherme Maia e Silva
15º
Mariana Miglio Americano da Costa Castello
16º
Alexandra Silva Franz
17º
Maurício José Azevedo Pinto dos Santos
18º
Ana Waldila de Queiroz Ramiro Reis
19º
Gisele Góes Cintra
20º
Jacques Honingbaum
21º
Raquel Gabriela Alves Campos
22º
Letícia Oliveira de Souza
23º
João José Venel Braga
24º
Vitor Moreira de Alencar Monteiro
25º
Osmar Paulo Lourinho Geraldo
26º
Natan Sian das Neves

Resultado
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovada
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovada
Aprovado
Aprovada
Aprovada
Aprovado
Aprovada
Aprovada
Aprovado
Aprovada
Aprovada
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado



   



   



A DIRETORA DO INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES, no uso de suas atribuições, divulga o resultado final do
Processo Seletivo para Professor Substituto, nos termos dispostos nas
Leis nº 5.343/2008 e nº 6.901/2014, CI CAADOC SEI nº 672/2021 e
Processo nº SEI-260007/031727/2021:
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA VEGETAL

Colocação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º

Nome do Candidato
Lúcia Pangaio
João Condack
Letícia Guimarães
Carla Manão
Thiago Meneguzzo
Raquel Maria
Beatriz Neves
Igor Kessous
Priscila Cruz
Hian Carlos
Rodrigo Valadares
George Azevedo
Natália Brandão
Diego Rafael
Danilo Marques
Juliana Barbosa
Débora Ferreira
Helder Nunes
Vanessa Lino
Lilian Prado
Thiago Gonzalez

Resultado
Aprovada
Aprovado
Aprovada
Aprovada
Aprovado
Aprovada
Aprovada
Aprovado
Aprovada
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovada
Aprovado
Aprovado
Aprovada
Aprovada
Aprovado
Aprovada
Aprovada
Aprovado

Nome do Candidato
Tatiani Yuriko Pinheiro Kikuchi
Isabella Veríssimo Nader Haddad
Thais Jorge de Vasconcellos
Thiago Erir Cadete Meneguzzo
Warlen Silva da Costa
Luana Beatriz dos Santos Nascimento
Lais de Almeida Bezerra
Bruna Gino de Araújo
Luciene Campos São Leão
Luciene de Andrade Silva Quaresma
Filipe Gomes Cardoso Machado da Costa
Matheus da Silva Tirado

Nome do Candidato
Thais Jorge de Vasconcellos
Warlen Silva da Costa
Luana Beatriz dos Santos Nascimento
Lucas Costa Monteiro Lopes
Luciene Campos São Leão
Ivan Gonçalves Ribeiro
Letícia Guimarães de Andrade
Matheus da Silva Tirado

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
EDITAL
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, em cumprimento ao disposto na Lei nº 8266, de 27 de dezembro
de 2018, na Lei nº 7.035, de 07 de julho de 2015, na Resolução Conjunta SEELJE/SECEC nº 96, de 15 de abril de 2019 e na Resolução
nº 89, de 10 de agosto de 2020, CONCEDE a fruição do benefício
fiscal em favor do patrocinador abaixo:
01

Processo nº
SEI 180007/002368/2021
Projeto:
Van Gogh Experiência Imersiva
Produção:
Nacional
Proponente:
Automática Produção Contemporânea Ltda.
CPF/CNPJ:
07.491.492/0001-04
Patrocinador:
Ampla Energia e Serviços S.A.
CNPJ:
33.050.071/0001-58
Valor Total Incentivado:
R$ 2.388.000,00
Destinação Obrigatória (1/5 do Valor
Incenti-vado):
R$ 477.600,00

Colocação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Nome do Candidato
Leonardo de Magalhães
Natália Pessoa Noyma
Juliana da Costa Silva e Costa
Marcella Coelho Berjante Mesquita
Hanna Brum François Amaral
Renan Arruda
João Paulo Santos Condack

Resultado
Aprovado
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovado
Aprovado

02

Processo nº
SEI 180007/002696/2021
Projeto:
Festival Acordes do Amanhã - 2ª edição
Produção:
Nacional
Proponente:
Cinco Elementos Produções Ltda.
CPF/CNPJ:
09.396.817/0002-86
Patrocinador:
Ampla Energia e Serviços S.A.
CNPJ:
33.050.071/0001-58
Valor Total Incentivado:
R$ 999.900,00
Destinação Obrigatória (1/5 do Valor
Incenti-vado):
R$ 199.980,00

Área: Biologia Vegetal / Subárea: Biotecnologia Vegetal
Colocação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

Nome do Candidato
Bianka de Oliveira Soares
Jamine de Almeida Pettinelli
Isabela Brandão de Sousa
Marcela Gomes Vianna
Mariela Justiniano Simão
Raphaela Reis S Tierno
Leila Cantelmo Paiva
Matheus da Silva Tirado
Vinícius Souza Magalhães Leite

Resultado
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovado
Aprovado
Id: 2356784

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO

Id: 2356798

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
EDITAL
*A SECRETÁRIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, em cumprimento ao disposto na Lei nº 8266, de 27 de dezembro de 2018, na Lei nº 7.035 de 07 de julho de 2015, na Resolução
Conjunta SEELJE/SECEC nº 96 de 15 de abril de 2019 e na Resolução nº 89, de 10 de agosto de 2020, CONCEDE a fruição do benefício fiscal em favor do patrocinador abaixo:
01

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Termo Aditivo 02 ao Contrato nº 009/2019. PARTES:
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF e
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. OBJETO: Prorrogação do prazo
de vigência do Contrato nº 009/2019 relativo à prestação de serviços
de gestão do abastecimento, com utilização de solução tecnológica, e
fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para
atender as necessidades dos Órgãos e Entidades da Administração
Estadual do Rio de Janeiro. PRAZO: Pelo presente instrumento fica
prorrogado o prazo de vigência do contrato por 06 (seis) meses, dando-se ao contrato o prazo total de 36 (trinta e seis) meses. VALOR:
Dá-se ao Termo Aditivo o valor de R$ 87.407,77 (oitenta e sete mil
quatrocentos e sete reais e setenta e sete centavos), totalizando o
contrato valor estimado de R$ 524.446,64 (quinhentos e vinte e quatro
mil quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). DATA DA ASSINATURA: 26/11/2021. FUNDAMENTO: art. 57,
inciso II da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e na Cláusula Segunda, parágrafo primeiro do contrato. PROCESSO Nº SEI260009/000482/2020.
Id: 2357003

Processo nº
Projeto:
Produção:
Proponente:
CPF/CNPJ:
Patrocinador:

Resultado
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovado
Aprovado
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovado
Aprovado

Resultado
Aprovada
Aprovado
Aprovada
Aprovado
Aprovada
Aprovado
Aprovada
Aprovado

SEI 180007/002726/2021
Festival Varilux de Cinema Francês 2021
Nacional
Bonfilm Produção e Distribuição Audiovisual
Ltda.
10.383.039/0001-99
Prime Optical Indústria e Comércio de Artigos Opticos Ltda.
12.523.728/0001-87

CNPJ:
Valor Total IncentiR$ 100.000,00
vado:
Destinação Obrigatória (1/5 do Valor
Incenti-vado):
R$ 20.000,00
*Omitido no D.O. de 25.11.2021.

Id: 2356905

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 25/11/2021
PÁGINA 61 - 1ª COLUNA
Edital de Chamada Emergencial de Premiação nº 03/2021 “CULTURA
PRESENTE NAS REDES 2”
Onde se lê:
A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
DO RIO DE JANEIRO, nos autos do Edital de Chamada Emergencial
de Premiação nº 03/2021 “CULTURA PRESENTE NAS REDES 2” Processo nº SEI180008/000042/2021, vem avisar que, considerando a
retificação publicada no Diário Oficial, que retificou os MOTIVOS DE
HABILITAÇÃO dos projetos abaixo listados, devolve exclusivamente
aos seus respectivos proponentes, o prazo para recursos de 5 (cinco)
dias conforme informado no Item 10 do Edital Cultura nas Redes 2,
que se iniciará a partir da data da presente publicação, findando às
18 (dezoito) horas do dia 30 (trinta) de novembro de 2021.

Secretaria de Estado de Transportes
ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA
DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA

Leia-se:

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
INSTRUMENTO: Contrato nº 003/2021.
Onde se Lê:
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.610.690,99 (um
dez mil seiscentos e noventa reais e noventa e
Leia-se:
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.642.904,81 (um
quarenta e dois mil novecentos e quatro reais
tavos)

milhão, seiscentos e
nove centavos)

A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
DO RIO DE JANEIRO, nos autos do Edital de Chamada Emergencial
de Premiação nº 03/2021 “CULTURA PRESENTE NAS REDES 2” Processo nº SEI180008/000042/2021, vem avisar que, considerando a
retificação publicada no Diário Oficial, que retificou os MOTIVOS DE
INABILITAÇÃO dos projetos abaixo listados, devolve exclusivamente
aos seus respectivos proponentes, o prazo para recursos de 5 (cinco)
dias conforme informado no Item 10 do Edital Cultura nas Redes 2,
que se iniciará a partir da data da presente publicação, findando às
18 (dezoito) horas do dia 30 (trinta) de novembro de 2021.
Id: 2356953

milhão, seiscentos e
e oitenta e um cen-

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 19/11/2021
PÁGINA 31 - 3ª COLUNA

Id: 2356881

Área: Biologia Vegetal / Subárea: Ecofisiologia Vegetal
Colocação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa

Área: Biologia Vegetal / Subárea: Biologia e Sistemática de Algas e
Briófitas

Área: Biologia Vegetal / Subárea: Anatomia Vegetal
Colocação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º



Área: Biologia Vegetal / Subárea: Morfologia e Sistemática de Vegetais Vasculares

RETIFICAÇÃO
D.O DE 21.06.2021
PÁGINA 38 - 2ª COLUNA
INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

 
      
      

EDITAL
Edital de Chamada Pública nº 08/2021 “CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS”.

Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento

Onde se lê:
1 - DOS IMPEDIMENTOS

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

1.1 - Estão impedidos de participar desta Chamada Pública:
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E ABASTECIMENTO
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO
*INSTRUMENTO: Termo de Cessão de Uso de Imóvel não oneroso.
PARTES: O Município de Itaperuna e a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro. OBJETO: Cessão de Uso de
imóvel de forma provisória e não onerosa caracterizado por uma área
de terra localizada ao lado do mercado produtor, inscrita na matrícula
2.353, livro de imóveis 2” J” e fls.48, medindo 31,15 metros de frente
para a rodovia BR-356, 40 metros fazendo divisa a estrada secundária, totalizando 849,68 m², com a finalidade de construção de um
laboratório de análise de solos da PESAGRO-RIO.PRAZO:A presente
Cessão de Uso vigorará pelo prazo de 25(vinte e cinco) anos. VALOR: Não Oneroso. DATA DA ASSINATURA: 15 de outubro de 2021.
PROCESSOS NºS SEI-02000/000699/2021 e (nº 2021/9/14896- Cedente).
*Omitido do D.O de 20.10.2021.
Id: 2356923

(...)
g) CANDIDATOS que tenham feito inscrição nos Editais da SECEC
lançados a partir do mês de agosto de 2021.
(...)
Leia-se:
1 - DOS IMPEDIMENTOS
1.1 - Estão impedidos de participar desta Chamada Pública:
(...)
g) CANDIDATOS que tenham feito inscrições nos Editais da SECEC
lançados a partir do mês de agosto de 2021, como Pessoa Física
(utilizando o seu CPF) e como Pessoa Jurídica (sendo sócio ou representante legal de um CNPJ proponente).

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste
documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sábado, 27 de Novembro de 2021 às 03:15:35 -0200.

 
      
        
g.1) Estão impedidas as inscrições de CANDIDATOS sob as condições da letra “g” do item 6.1, mesmo que suas respectivas inscrições
já realizadas nos referidos Editais da SECEC, sejam canceladas.

Á




   



 



07 (sete) de dezembro de 2021, exclusivamente pela Internet através
da plataforma Desenvolve Cultura: http://cultura.rj.gov.br/desenvolvecultura. Os anexos estarão disponíveis no endereço eletrônico da SECEC: http://cultura.rj.gov.br

(...)
(...)



(vinte e dois) de novembro de 2021 até às 18 (dezoito) horas do dia
07 (sete) de dezembro de 2021, exclusivamente pela Internet através
da plataforma Desenvolve Cultura: http://cultura.rj.gov.br/desenvolvecultura. Os anexos estarão disponíveis no endereço eletrônico da SECEC: http://cultura.rj.gov.br

Onde se lê:
Leia-se:
8 - DA INSCRIÇÃO
8 - DA INSCRIÇÃO

(...)

(...)
8.2 - As inscrições serão gratuitas, pelo período de 30 (trinta) dias
corridos e deverão ser realizadas das 18 (dezoito) horas do dia 22
(vinte e dois) de novembro de 2021 até às 18 (dezoito) horas do dia

(...)

Onde se lê:

8.2 - As inscrições serão gratuitas, pelo período de 15 (quinze) dias
corridos e deverão ser realizadas das 18 (dezoito) horas do dia 22

9. DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
(...)

9.2.2.1 A pontuação dos itens listados e comprovados no CADASTRO DA EXPERIÊNCIA E FORMAÇÃO DO CANDIDATO considerará:
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CULTURAL ESPECÍFICA
Experiência profissional na principal área indicada pelo CANDIDATO, de acordo com o item 8.5.1.1. (0 a 40 04 (quatro) pontos por comprovação, limitando-se ao máximo de 40 (quarenta) pontos,
pontos)
equivalente às comprovações de 10 (dez) diferentes experiências
FORMAÇÃO ACADÊMICA NA ÁREA CULTURAL
Formação acadêmica comprovada na área cultural, considerando a maior graduação. (0 a 16 pontos)
Curso Técnico ou Graduação
6
Especialização ou Mestrado
12
Doutorado ou Pós-Doutorado
16
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CULTURAL GERAL
Experiência profissional em outras áreas culturais, considerando as duas áreas complementares indicadas
02 (dois) pontos por comprovação, limitando-se ao máximo de 20 (vinte) pontos, equipelo CANDIDATO, de acordo com o item 8.5.1.1., e das demais áreas culturais dispostas no mesmo item. valente às comprovações de 10 (dez) diferentes experiências
(0 a 20 pontos)
Experiência prévia com avaliação de projetos, sendo parecerista na área cultural. (0 a 12 pontos)
04 (quatro) pontos por comprovação, limitando-se ao máximo de 12 (doze) pontos,
equivalente às comprovações de 3 (três) diferentes experiências
Experiência profissional nas áreas culturais relacionadas ao trabalho com comunidades e povos tradicionais; 04 (quatro) pontos por comprovação, limitando-se ao máximo de 12 (doze) pontos,
à diversidade cultural considerando questões sociais, raciais e de gênero; à formação de público; e à pro- equivalente às comprovações de 3 (três) diferentes experiências
moção das medidas de acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. (0 a 12 pontos)
TOTAL

40

16

20

12
12

100

(...)
Leia-se:
9. DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
(...)
9.2.2.1 A pontuação dos itens listados e comprovados no CADASTRO DA EXPERIÊNCIA E FORMAÇÃO DO CANDIDATO considerará:
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CULTURAL ESPECÍFICA
Experiência profissional na principal área indicada pelo CANDIDATO, de acordo com o item 8.5.1.1. (0 a 40 02 (dois) pontos por comprovação, limitando-se ao máximo de 40 (quarenta) pontos,
pontos)
equivalente às comprovações de 20 (vinte) diferentes experiências
FORMAÇÃO ACADÊMICA NA ÁREA CULTURAL
Formação acadêmica comprovada na área cultural, considerando a maior graduação. (0 a 16 pontos)
Curso Técnico ou Graduação
6
Especialização ou Mestrado
12
Doutorado ou Pós-Doutorado
16
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CULTURAL GERAL
Experiência profissional em outras áreas culturais, considerando as duas áreas complementares indicadas
02 (dois) pontos por comprovação, limitando-se ao máximo de 20 (vinte) pontos, equipelo CANDIDATO, de acordo com o item 8.5.1.1., e das demais áreas culturais dispostas no mesmo item. valente às comprovações de 10 (dez) diferentes experiências
(0 a 20 pontos)
Experiência prévia com avaliação de projetos, sendo parecerista na área cultural. (0 a 12 pontos)
04 (quatro) pontos por comprovação, limitando-se ao máximo de 12 (doze) pontos,
equivalente às comprovações de 3 (três) diferentes experiências
Experiência profissional nas áreas culturais relacionadas ao trabalho com comunidades e povos tradicionais; 04 (quatro) pontos por comprovação, limitando-se ao máximo de 12 (doze) pontos,
à diversidade cultural considerando questões sociais, raciais e de gênero; à formação de público; e à pro- equivalente às comprovações de 3 (três) diferentes experiências
moção das medidas de acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. (0 a 12 pontos)
TOTAL

40

16

20

12
12

100

(...)
Onde se lê:
11. DO CREDENCIAMENTO PELA SECEC

12.3.3 Uma vez convocados a prestar serviços como parecerista para
um edital especifico, o PARECERISTA CREDENCIADO poderá ou não
ser convocado futuramente para outros editais, de acordo com a demanda da SECEC.

j.3) O recebimento do parecer não exclui a obrigação do credenciado
de complementá-lo, quando da análise dele for constatado que o seu
conteúdo não é conclusivo e necessita de complementação para ser
acolhido.

12.4 Os PARECERISTAS CREDENCIADOS se comprometem a:

j.4) O recebimento dos pareceres não exclui ou reduz a responsabilidade administrativa, civil e penal do credenciado, em razão de danos
causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na prestação dos serviços.

(...)
11.1.1.1 A inclusão no BANCO DE PARECERISTAS não significará a
convocação automática do PARECERISTA CREDENCIADO, esta se
dará de acordo com a demanda definida pela SECEC, de acordo com
o item 12.1.
11.2 No prazo de 15 (quinze) dias corridos, os CANDIDATOS habilitados deverão informar os dados bancários na plataforma Desenvolve Cultura: http://cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura, e anexar a seguinte DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA CREDENCIAMENTO:
a) COMPROVANTE DOS DADOS BANCÁRIOS (saldo, extrato etc),
contendo o nome completo do CANDIDATO, identificação do banco,
tipo de conta, número da agência e número da conta com dígito verificador.
a.1) A conta bancária poderá ser de qualquer instituição bancária, incluindo bancos digitais, e deverá ter o CANDIDATO selecionado como
titular, ficando as tarifas bancárias sob responsabilidade do proponente.
(...)
11.7 Após a publicação do extrato do TERMO DE COMPROMISSO
assinado no DOERJ, o CANDIDATO habilitado será credenciado e incluído no BANCO DE PARECERISTAS da SECEC, se tornando um
PARECERISTA CREDENCIADO apto a compor as Banca Examinadoras de Projetos dos editais de chamada pública com recursos do Fundo Estadual de Cultura, estabelecidos por esta Secretaria.
12. DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES DO PARECERISTA CREDENCIADO
12.1 Os PARECERISTAS CREDENCIADOS serão convocados, a
qualquer tempo, a compor as Banca Examinadoras de Projetos dos
editais de chamada pública com recursos do Fundo Estadual de Cultura, mediante demanda e necessidade estabelecida pela SECEC, durante o período vigente deste certame.
12.2 Os PARECERISTAS CREDENCIADOS ficarão impedidos de participar como proponentes ou fazer parte da equipe de projetos culturais a serem inscritos nos editais da SECEC, durante o período de
vigência da presente Chamada, de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da publicação do seu resultado final no DOERJ,
podendo ser prorrogado conforme determinação da Autoridade Superior da SECEC, conforme item 7.2.
12.3 Os PARECERISTA CREDENCIAS serão convocados de acordo
com sua pontuação final na Classificação por Área e na Classificação
Geral, dependendo das áreas abrangidas pelo edital para o qual prestará serviços como parecerista.
12.3.1 A convocação se dará de acordo com o item 12.3 e considerando a ordem decrescente das pontuações.
12.3.2 Havendo empate nas pontuações finais dos PARECERISTAS
CREDENCIADOS com a mesma pontuação, será considerado como
critério de desempate os PARECERISTAS residentes e domiciliados
no Estado do Rio de Janeiro. Caso, ainda se houver empate, será
considerado como parâmetro de desempate, a maior pontuação nos
critérios EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CULTURAL ESPECÍFICA,
FORMAÇÃO ACADÊMICA NA ÁREA CULTURAL e EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL CULTURAL GERAL, nesta ordem.

a) Prestar os serviços descritos neste Edital e em normas expedidas
pela SECEC, que se relacionem com suas áreas de credenciamento,
ficando responsável pela análise e emissão de parecer sobre os projetos culturais que lhe forem designados.
b) Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos pela
SECEC, observando os critérios e requisitos técnicos e legais pertinentes, respeitando os prazos determinados pela mesma.
c) Atender a convocação da SECEC para as reuniões online nas
quais serão apresentados os parâmetros, normas e procedimentos para as atividades referente às análises dos projetos culturais.
d) Utilizar o sistema online Desenvolve Cultura para a análise e emissão de parecer técnico de projetos culturais.
e) Arcar com as despesas decorrentes da análise e emissão de parecer, inclusive as referentes aos materiais e equipamentos utilizados.
f) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre qualquer informação constante do processo de avaliação
de que tenha conhecimento em razão da execução dos serviços.
g) Receber e entregar de forma online os projetos ou documentos e
devolvê-los analisados e com o devido parecer, no prazo, forma, e
através de sistema estipulados pela SECEC.
g.1) Toda e qualquer documentação e informação disponibilizada ao
PARECERISTA CREDENCIADO, em decorrência dos serviços a executar, não poderá ser utilizada nem reproduzida para fins alheios à
análise e emissão de pareceres sobre os projetos culturais, os quais
serão prestados, em caráter exclusivo, ao PARECERISTA CREDENCIADO.
h) Adotar medidas de segurança adequadas e suficientes, no âmbito
das atividades sob sua responsabilidade, quanto à manutenção do sigilo relativo aos processos de seleção e às análises e emissões dos
pareceres sobre os projetos culturais, nos quais esteja envolvido como
parecerista.
i) Executar diretamente os serviços que lhe forem designados pela
SECEC, sem transferência de responsabilidade, vedada a subcontratação ou delegação a qualquer título.
j) Realizar as análises e emissões de parecer dos projetos culturais
dentro dos prazos estabelecidos pela SECEC.
j.1) Caso na análise ou no parecer realizado pelo PARECERISTA
CREDENCIADO seja constatado impropriedade formal pela SECEC, o
mesmo será notificado e terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para
emitir uma nova análise ou parecer.
j.2) Caso o novo parecer seja considerado inconsistente ou não havendo reemissão do mesmo, a avaliação deste projeto poderá, a critério da SECEC, ficar a cargo de PARECERISTA CREDENCIADO diverso ao que realizou a avaliação inicial, e os valores referentes ao
pagamento do primeiro serão destinados a este último.

j.5) Reserva-se a SECEC o direito de redistribuir entre os PARECERISTAS CREDENCIADOS caso haja o não cumprimento do prazo
previsto inicialmente para as análises e emissões de parecer.
Prestar informações à SECEC acerca das questões relativa aos serviços executados, quando solicitadas.
k) Comunicar formalmente à SECEC, com antecedência de até 7 (sete) dias do término do prazo inicialmente previsto, os motivos de ordem técnica que impossibilitem a conclusão do parecer dentro do prazo previsto, indicando o prazo em que fará a entrega, a ser objeto de
análise por esta Secretaria, considerando a complexidade da diligência.
12.5 Os projetos culturais serão distribuídos aos PARECERISTAS
CREDENCIADOS pela SECEC obedecendo os seguintes critérios:
a) De forma impessoal.
b) De acordo com sua pontuação final, na Classificação Geral e na
Classificação por Área, conforme comprovados conhecimento e experiência pelo PARECERISTA CREDENCIADO durante seu processo de
credenciamento, conforme itens 09 e 11, deste Edital.
c) Em quantidade definida a partir da demanda do processo de seleção para o qual o PARECERISTA CREDENCIADO seja designado a
fazer parte da Banca Examinadora de Projetos.
c.1) Comunicado o número de projetos designado ao PARECERISTA
CREDENCIADO, este terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da
data de notificação para aceitar ou recursar os trabalhos, para que
haja a redistribuição dos mesmos.
12.6 Os PARECERISTAS CREDENCIADOS se obrigam ainda, a informar, motivadamente, a impossibilidade de realizar a análise de um
projeto cultural em virtude de suspeição ou impedimento nos seguintes casos:
a) Houver interesse, direto ou indireto, mediato ou imediato, por si ou
qualquer de seus parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou
colateral até terceiro grau, no resultado do projeto cultural a ser examinado.
b) Tenha participado como colaborador na elaboração do projeto cultural ou tenha participado da instituição proponente nos últimos 2
(dois) anos, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.
c) Esteja litigando judicial ou administrativamente com o proponente,
ou respectivo cônjuge, ou companheiro.
12.6.1 Estando presente uma ou mais hipóteses do item 12.6, o PARECERISTA CREDENCIADO deverá imediatamente comunicar o fato
à SECEC, restituindo-lhe o projeto para o qual se declara impedido
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ou suspeito, informando as causas do seu impedimento ou suspeição,
sob pena de aplicação das sanções previstas no item 15 deste Edital,
a critério da autoridade competente, após motivação.

c) Atender a convocação da SECEC para as reuniões online nas
quais serão apresentados os parâmetros, normas e procedimentos para as atividades referente às análises dos projetos culturais.

12.7 - Em caso de impedimentos relacionados aos processos de Tecnologia de Informação dispostos neste certame, relacionados aos itens
8.2, 10.1 e 11.1, ficará a cargo da Autoridade Superior da SECEC a
excepcionalidade de mecanismos alternativos de comunicação.

d) Utilizar o sistema online Desenvolve Cultura para a análise e emissão de parecer técnico de projetos culturais.
e) Arcar com as despesas decorrentes da análise e emissão de parecer, inclusive as referentes aos materiais e equipamentos utilizados.

13. DO PAGAMENTO
(...)

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
(...)
Leia-se:
11. DO CREDENCIAMENTO PELA SECEC
(...)
11.1.1.1 A inclusão no BANCO DE PARECERISTAS não significará a
convocação automática do PARECERISTA CREDENCIADO, esta se
dará de acordo com a demanda definida pela SECEC, através de publicação de convocação no DOERJ, de acordo com o item 12.1.
11.2 No prazo de 15 (quinze) dias corridos, os CANDIDATOS habilitados deverão informar os dados bancários na plataforma Desenvolve Cultura: http://cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura, e anexar a seguinte DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA CREDENCIAMENTO:
a) COMPROVANTE DOS DADOS BANCÁRIOS (extrato, carta do banco, foto do cartão, print do aplicativo ou site bancário, entre outros),
contendo o nome completo do CANDIDATO habilitado, indicando a
conta corrente em seu nome no Banco Bradesco, banco conveniado
com Estado do Rio de Janeiro, conforme Instrução Normativa
SEC/GAB nº01, de 16 de agosto de 2018, para depósito dos recursos
financeiros transferidos por esta Secretaria para a prestação de serviços de análise e emissão de parecer técnico sobre projetos culturais.
a.1) Após a publicação das listas finais de Classificação Geral, de
Classificação por Área Cultural e de inabilitados no DOERJ, conforme
item 10.4, o CANDIDATO habilitado deverá indicar conta bancária especificamente do Banco Bradesco, banco conveniado com o Governo
do Estado do Rio de Janeiro, apresentando o respectivo comprovante
(extrato, carta do banco, foto do cartão, print do aplicativo ou site
bancário, entre outros), conforme Instrução Normativa SEC/GAB nº01,
de 16 de agosto de 2018, para prosseguir na etapa de contratação.
a.2) Caso o CANDIDATO habilitado não possua conta no Banco Bradesco, deverá providenciar a abertura de uma conta nesta instituição.
a.3) A conta bancária deverá ter o CANDIDATO habilitado como titular
e os dados deverão constar conforme descrito na letra “a” do item
11.2.
a.4) O CANDIDATO habilitado que incorrer na impossibilidade da
abertura ou indicação de conta corrente do Banco Bradesco no prazo
previsto será eliminado do processo de credenciamento.
(...)
11.7 Após o envio do TERMO DE COMPROMISSO assinado, o CANDIDATO habilitado será credenciado e incluído no BANCO DE PARECERISTAS da SECEC, se tornando um PARECERISTA CREDENCIADO apto a compor as Banca Examinadoras de Projetos dos editais de
chamada pública com recursos do Fundo Estadual de Cultura, estabelecidos por esta Secretaria.
11.8 - Os PARECERISTAS CREDENCIADOS ficarão impedidos de
participar como proponentes ou fazer parte da equipe de projetos culturais a serem inscritos nos editais da SECEC, durante o período de
vigência da presente Chamada, de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da publicação do seu resultado final no DOERJ,
podendo ser prorrogado conforme determinação da Autoridade Superior da SECEC, conforme item 7.2.
12. DA CONVOCAÇÃO DOS PARECERISTAS CREDENCIADOS
12.1 A qualquer tempo, os PARECERISTAS CREDENCIADOS poderão ser convocados através de publicação de convocação no DOERJ,
para compor as Bancas Examinadoras de Projetos dos editais de chamada pública com recursos do Fundo Estadual de Cultura, mediante
demanda e necessidade estabelecida pela SECEC, durante o período
vigente deste certame.
12.2 A contar da publicação de sua convocação em DOERJ, o PARECERISTA CREDENCIADO, terá o prazo de 5 (dias) corridos para
confirmar sua participação na Banca Examinadora de Projetos para o
qual foi convocado, através de confirmação na plataforma Desenvolve
Cultura: http://cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura.
12.3 Os PARECERISTA CREDENCIADOS serão convocados de acordo com sua pontuação final na Classificação por Área e na Classificação Geral, dependendo das áreas abrangidas pelo edital para o
qual prestará serviços como parecerista.

13.3 Os PARECERISTAS CREDENCIADOS convocados se obrigam
ainda, a informar, motivadamente, a impossibilidade de realizar a análise de um projeto cultural em virtude de suspeição ou impedimento
nos seguintes casos:
a) Houver interesse, direto ou indireto, mediato ou imediato, por si ou
qualquer de seus parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou
colateral até terceiro grau, no resultado do projeto cultural a ser examinado.
b) Tenha participado como colaborador na elaboração do projeto cultural ou tenha participado da instituição proponente nos últimos 2
(dois) anos, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

g) Receber e entregar de forma online os projetos ou documentos e
devolvê-los analisados e com o devido parecer, no prazo, forma, e
através de sistema estipulados pela SECEC.

c) Esteja litigando judicial ou administrativamente com o proponente,
ou respectivo cônjuge, ou companheiro.

g.1) Toda e qualquer documentação e informação disponibilizada ao
PARECERISTA CREDENCIADO convocado, em decorrência dos serviços a executar, não poderá ser utilizada nem reproduzida para fins
alheios à análise e emissão de pareceres sobre os projetos culturais,
os quais serão prestados, em caráter exclusivo, ao PARECERISTA
CREDENCIADO convocado.

13.3.1 Estando presente uma ou mais hipóteses do item 13.3, o PARECERISTA CREDENCIADO convocado deverá imediatamente comunicar o fato à SECEC, restituindo-lhe o projeto para o qual se declara
impedido ou suspeito, informando as causas do seu impedimento ou
suspeição, sob pena de aplicação das sanções previstas no item 16
deste Edital, a critério da autoridade competente, após motivação.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
(...)



f) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre qualquer informação constante do processo de avaliação
de que tenha conhecimento em razão da execução dos serviços.

14. DO DESCREDENCIAMENTO
(...)

 
      
      

h) Adotar medidas de segurança adequadas e suficientes, no âmbito
das atividades sob sua responsabilidade, quanto à manutenção do sigilo relativo aos processos de seleção e às análises e emissões dos
pareceres sobre os projetos culturais, nos quais esteja envolvido como
parecerista.

13.4 Em caso de impedimentos relacionados aos processos de Tecnologia de Informação dispostos neste certame, relacionados aos itens
8.2, 10.1 e 11.1, ficará a cargo da Autoridade Superior da SECEC a
excepcionalidade de mecanismos alternativos de comunicação.
14. DO PAGAMENTO

i) Executar diretamente os serviços que lhe forem designados pela
SECEC, sem transferência de responsabilidade, vedada a subcontratação ou delegação a qualquer título.

(...)
15 DO DESCREDENCIAMENTO
(...)

j) Realizar as análises e emissões de parecer dos projetos culturais
dentro dos prazos estabelecidos pela SECEC.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

j.1) Caso na análise ou no parecer realizado pelo PARECERISTA
CREDENCIADO convocado seja constatado impropriedade formal pela
SECEC, o mesmo será notificado e terá o prazo de até 5 (cinco) dias
úteis para emitir uma nova análise ou parecer.
j.2) Caso o novo parecer seja considerado inconsistente ou não havendo reemissão do mesmo, a avaliação deste projeto poderá, a critério da SECEC, ficar a cargo de PARECERISTA CREDENCIADO
convocado diverso ao que realizou a avaliação inicial, e os valores
referentes ao pagamento do primeiro serão destinados a este último.
j.3) O recebimento do parecer não exclui a obrigação do credenciado
de complementá-lo, quando da análise dele for constatado que o seu
conteúdo não é conclusivo e necessita de complementação para ser
acolhido.

(...)
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
(...)
Onde se lê:
ANEXO 02
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
Eu, (Nome Completo), inscrito no CPF/MF nº (CPF), sob RG nº (RG),
declaro, para os devidos fins, que resido no endereço (Rua e Número), (Complemento), (Bairro) - (Cidade) / Rio de Janeiro - CEP
XXXXX-XXX, e que tenho ciência de que qualquer desconformidade
quanto a tal informação estará sujeita às penalidades da legislação
pertinente, na forma do disposto na Lei Estadual nº 6.225, de 24 de
abril de 2012, bem como no art. 299 do Código Penal.

j.4) O recebimento dos pareceres não exclui ou reduz a responsabilidade administrativa, civil e penal do credenciado, em razão de danos
causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na prestação dos serviços.

(Local), / / 2021.
____________________________________
NOME DO PROPONENTE

j.5) Reserva-se a SECEC o direito de redistribuir entre os PARECERISTAS CREDENCIADOS convocados caso haja o não cumprimento
do prazo previsto inicialmente para as análises e emissões de parecer.

Leia-se:

k) Prestar informações à SECEC acerca das questões relativa aos
serviços executados, quando solicitadas.

Eu, (Nome Completo), inscrito no CPF/MF nº (CPF), sob RG nº (RG),
declaro, para os devidos fins, que resido no endereço (Rua e Número), (Complemento), (Bairro) - (Cidade) / (Estado) - CEP XXXXX-XXX,
e que tenho ciência de que qualquer desconformidade quanto a tal
informação estará sujeita às penalidades da legislação pertinente, na
forma do disposto na Lei Estadual nº 6.225, de 24 de abril de 2012,
bem como no art. 299 do Código Penal.

l) Comunicar formalmente à SECEC, com antecedência de até 7 (sete) dias do término do prazo inicialmente previsto, os motivos de ordem técnica que impossibilitem a conclusão do parecer dentro do prazo previsto, indicando o prazo em que fará a entrega, a ser objeto de
análise por esta Secretaria, considerando a complexidade da diligência.

ANEXO 02
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

(Local), / / 2021.
____________________________________
NOME DO PROPONENTE

13.2 Após convocação e confirmação de participação, os projetos culturais serão distribuídos aos PARECERISTAS CREDENCIADOS convocados pela SECEC obedecendo os seguintes critérios:
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AVISO

a) De forma impessoal.
b) De acordo com sua pontuação final, na Classificação Geral e na
Classificação por Área, conforme comprovados conhecimento e experiência pelo PARECERISTA CREDENCIADO durante seu processo de
credenciamento, conforme itens 09 e 11, deste Edital.
c) Em quantidade definida a partir da demanda do processo de seleção para o qual o PARECERISTA CREDENCIADO convocado seja
designado a fazer parte da Banca Examinadora de Projetos.
c.1) Comunicado o número de projetos designado ao PARECERISTA
CREDENCIADO convocado, este terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar da data de notificação para aceitar ou recursar os trabalhos,
para que haja a redistribuição dos mesmos.

Editais
“Retomada Cultural RJ”
“Juntos pelo Circo RJ”
“Cultura Viva RJ”
“Fomenta Festival RJ”
“Cultura Presente RJ”
“Passaporte Cultural RJ”

A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO RIO DE JANEIRO torna pública a alteração do calendário para realização e comprovação da execução dos projetos culturais contemplados nos editais lançados com recursos da Lei Federal nº
14.017/2020 (LAB): Edital nº 01/2020 “Retomada Cultural RJ” SEI180007/001205/2020; Edital nº 02/2020 “Juntos pelo Circo RJ” SEI180007/001106/2020; Edital nº 03/2020 “Cultura Viva RJ” SEI180007/000968/2020; Edital nº 04/2020 “Fomenta Festival RJ” SEI180007/001242/2020; Edital n° 05/2020 “Cultura Presente RJ” SEI180007/001248/2020; e Edital n° 06/2020 “Passaporte Cultural RJ”
SEI-180007/001247/2020.
Os seis editais supracitados passam a ter cronograma unificado para
os projetos culturais contemplados, com prazos estabelecidos conforme segue:

Realização do projeto cultural
Até 30 de janeiro de 2022
Até 30 de janeiro de 2022
Até 30 de janeiro de 2022
Até 30 de janeiro de 2022
Até 30 de janeiro de 2022
Até 30 de janeiro de 2022

Comprovação da execução (objeto e/ou financeira)
Até 28 de fevereiro de 2022
Até 28 de fevereiro de 2022
Até 28 de fevereiro de 2022
Até 28 de fevereiro de 2022
Até 28 de fevereiro de 2022
Até 28 de fevereiro de 2022
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12.3.1 A convocação se dará de acordo com o item 12.3 e considerando a ordem decrescente das pontuações.

AVISO

12.3.2 Havendo empate nas pontuações finais dos PARECERISTAS
CREDENCIADOS com a mesma pontuação, será considerado como
critério de desempate os PARECERISTAS residentes e domiciliados
no Estado do Rio de Janeiro. Caso, se ainda houver empate, será
considerado como parâmetro de desempate, a maior pontuação nos
critérios EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CULTURAL ESPECÍFICA,
FORMAÇÃO ACADÊMICA NA ÁREA CULTURAL e EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL CULTURAL GERAL, nesta ordem.

A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO RIO DE JANEIRO torna pública, excepcionalmente, a prorrogação do
prazo de inscrições até às 18:00h, do dia 28 de dezembro de 2021, para o Edital de Chamada de Premiação nº 04/2021 “RUA CULTURAL RJ”,
que dispõe sobre premiação financeira de propostas de ambientações urbanas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Da mesma forma, torna
pública as consequentes alterações das datas das fases de Habilitação, Classificação e Seleção e Contratação e Liberação de Recursos referentes ao ANEXO I - CALENDÁRIO do Edital supracitado.
ANEXO I - CALENDÁRIO

12.3.3 Uma vez convocados a prestar serviços como parecerista para
um edital específico, o PARECERISTA CREDENCIADO poderá ou não
ser convocado futuramente para outros editais, de acordo com a demanda da SECEC.
13. DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES DO PARECERISTA CREDENCIADO CONVOCADO
13.1 Os PARECERISTAS CREDENCIADOS convocados se comprometem a:
a) Prestar os serviços descritos neste Edital e em normas expedidas
pela SECEC, que se relacionem com suas áreas de credenciamento,
ficando responsável pela análise e emissão de parecer sobre os projetos culturais que lhe forem designados.
b) Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos pela
SECEC, observando os critérios e requisitos técnicos e legais pertinentes, respeitando os prazos determinados pela mesma.

ETAPAS
INSCRIÇÕES

Recebimento de Inscrições
Impugnação do Edital
HABILITAÇÃO
Publicação do Resultado Preliminar
Interposição de Recurso ao
Resultado Preliminar
Publicação do Resultado dos Recursos e Listagem Final de Habilitados
CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO Publicação do Resultado Final da Seleção e Classificação
Interposição de Recurso ao
Resultado Final da Seleção e Classificação
Publicação do Resultado dos Recursos e Listagem Final de Selecionados e Classificados
CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO
Recebimento de Documentação dos Selecionados
DOS RECURSOS

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste
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PRAZOS
Início
15/10/2021
15/09/2021

Término
28/12/2021
21/12/2021
13/01/2022

14/01/2022

18/01/2022
24/01/2022
16/02/2022

17/02/2022

21/02/2022
28/02/2022

01/03/2022

30/03/2022

