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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016/PMEAI – CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
O Município de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve, através de seu
Presidente da Comissão de Licitações, designado através do Decreto Municipal nº 003/2016 de 07 de janeiro de 2016,
TORNAR PÚBLICO a retificação do Edital de Concurso nº 001/2016.
ONDE SE LÊ:
b) Qualificação Complementar da Equipe Técnica, conforme subitem 3.2.1.2, limitado a 25 (vinte e cinco) pontos;
b.1 - Para fins de avaliação e pontuação deste quesito deverá ser entregue a documentação de no máximo 05 (cinco)
profissionais.
b.2 - A pontuação das qualificações complementares da Equipe Técnica será atribuída considerando-se somatório de
pontos de cada integrante da equipe, de acordo com os quesitos da tabela a seguir:
QUALIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DA EQUIPE TÉCNICA
Curso de Especialização em Recursos Humanos
Aulas ministradas sobre temas relativos a Recrutamento
Seleção/Recursos Humanos
Curso de Mestrado/Doutorado em Recursos Humanos
Publicação de artigos com temas relativos a recrutamento e seleção

e

NÚMEROS DE PONTOS POR
PROFISSIONAL
02 (dois)
03 (três)
04 (quatro)
04 (quatro)

Observação: Os pontos serão computados uma única vez em cada quesito, independentemente da quantidade de
eventos comprovados.
LEIA-SE:
b) Qualificação Complementar da Equipe Técnica, conforme subitem 3.2.1.2, limitado a 25 (vinte e cinco) pontos;
b.1 - Para fins de avaliação e pontuação deste quesito deverá ser entregue a documentação de no máximo 05 (cinco)
profissionais.
b.2 - A pontuação das qualificações complementares da Equipe Técnica será atribuída considerando-se somatório de
pontos de cada integrante da equipe, de acordo com os quesitos da tabela a seguir:
QUALIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DA EQUIPE TÉCNICA
Curso de Especialização
Curso de Mestrado
Curso de Doutorado

NÚMEROS DE PONTOS POR
PROFISSIONAL
02 (dois)
04 (quatro)
05 (cinco)

Observação: Os pontos serão computados uma única vez em cada quesito, independentemente da quantidade de
eventos comprovados.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná.
Em 18 de fevereiro de 2016.
DANIELE TENSINI
Presidente da Comissão de Licitações

1

