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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N. PMC 

102/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE 

CARGOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME 

DETERMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA - 

ANEXO I DO EDITAL. 

 

Em 19/09/2018, O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta  cidade  de Canoinhas-SC,  neste  ato  

representada  por  seu  Prefeito,  Sr. Gilberto dos Passos, brasileiro, solteiro, radialista, residente  e domiciliado, à 

Rua Francisco de Paula Pereira, 1605, Bairro Alto das Palmeiras, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF 

n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final  assinado e no uso de suas atribuições, neste ato 

denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa INSTITUTO EXCELÊNCIA LTDA, inscrita 

no CNPJ n. 21.963.926/0001-52, com sede na Av. Brasil, 884, Sala 02, Zona 08, Maringá, PR, neste ato representada 

pela Sócia Maria Lúcia de Andrade Fernandes, inscrita no CPF n. 725.612.209-82, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, pactuam o presente termo aditivo: 

 

I – DAS ALTERAÇÕES: 

1. Conforme Comunicação Interna n. 334/2018, enviada pela Secretaria Municipal de Administração, fica 

alterada as seguintes cláusulas contratuais: 

 

1.1 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Fica alterado a forma de execução dos serviços, para: 

 

1.1– Elaborar o Edital do Concurso Público, submetendo-o à análise e aprovação da Comissão do Concurso 

Público; 

1.1.1 Elaborar prova teórico-objetiva com 50 (cinquenta) questões para nível médio e superior, com 04 

(quatro) ou 05 (cinco) respostas, sendo apenas 1 (uma) a correta, distribuídas em Português, 10 (dez) questões, 

matemática, 10 (dez) questões, conhecimentos gerais, 05 (cinco) questões e conhecimentos específicos da 

função, 25 (vinte e cinco) questões; 

1.2 - Elaborar e confeccionar o material necessário para as seguintes etapas: 

a) edital de abertura do Concurso Público, o qual deverá ser disponibilizado no site da contratada, em site do 

município, bem como em jornal de circulação regional por conta da contratada, e Diário Oficial do Município, pela 

contratante; 

b) requerimento e ficha de inscrição (EXCLUSIVAMENTE PELA INTERNET); 

1.3 – Acatamento, análise e emissão de Pareceres, em recursos que porventura possam ser ingressados em 

qualquer fase do Concurso Público; 

1.4 – Elaborar as provas escritas: 

a) a elaboração da prova escrita deverá ser feita por Profissionais da área; 

1.5 – Disponibilizar e divulgar a relação dos inscritos, o local de realização das provas e as salas de cada um 

dos candidatos no site da contratada, site do Município e no Mural da Prefeitura do Município de Canoinhas-SC. 

1.6 – Organizar e aplicar as provas escritas: 

a) a prova escrita será aplicada em data, horário e local (no âmbito do Município de Canoinhas- SC) a serem 

definidos pela Comissão do Concurso Publico conjuntamente com a contratada, em local fornecido pela 

CONTRATANTE; 

b) as provas escritas serão aplicadas em dois períodos distintos sendo que: 

b.1) as provas de nível superior e fundamental ou alfabetizado deverão ser aplicadas no período matutino; 

b.2) as provas do ensino médio deverão ser aplicadas no período vespertino. 
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c) cada sala deverá ter dois fiscais, com instrução em nível, de no mínimo terceiro ano do ensino médio, 

convidados, cadastrados e custeados pela CONTRATADA; 

d) a CONTRAT ADA deverá providenciar a sinalização e etiquetagem das salas; 

e) a CONTRAT ADA deverá manter um número de telefone a disposição dos candidatos para sanarem 

eventuais dúvidas; 

f) no prédio  de aplicação  das provas,  trabalharão  um coordenador  e dois fiscais de setor, 

custeados pela CONTRATADA; 

g) Toda responsabilidade e custos com todo pessoal necessário para aplicação das provas, será da 

CONTRAT ADA. 

1.7 – Fazer a correção das provas e a leitura dos cartões de respostas, com equipamento de Leitura Ótica; 

1.8 – Fornecimento de Fiscais de seu quadro de pessoal, se os possuir ou contratados para este fim; 

1.9 – Treinamento de Fiscais que atuarão na fiscalização das provas, se contratados para este certame 

especificamente; 

1.10 – Fazer a avaliação e pontuação de títulos dos candidatos, devidamente computados para fins de 

classificação de acordo com os critérios elaborados, quando for o caso. 

1.11 – Analisar, apreciar e julgar os recursos administrativos. 

1.12 – Elaborar e publicar a lista de classificados; 

1.13 – Responsabilizar-se  pela publicação  de todas as peças, editais, avisos, resultados,  pareceres, 

resoluções, e Portarias, pertinentes a este Certame, em site do município e próprio; 

1.14 – Disponibilizar  na internet  todas as fases,  editais,  avisos,  resultados,  pareceres,  resoluções,  e 

Portarias, pertinentes a este Certame. 

1.15 - Disponibilização do resultado final no site da contratada, site do Município, no mural da Prefeitura do 

Município de Canoinhas-SC, e publicar em Diário Oficial do Município;  

1.15.1 – Elaborar e publicar a lista de classificados: 

a) entrega do resultado final em formato padrão Betha. 

1.16 - Apresentação dos resultados em suas diversas etapas, publicando-os na forma da lei; 

1.17 - Disponibilizar, via internet, as inscrições para todos os cargos constantes do Edital. 

 

1.2 DA EXCLUSÃO DE CARGOS 

1.2.1 Da exclusão: 

Ficam excluídos os seguintes cargos: 

Cargo Escolaridade/Habilitação Exigida Vagas 

Carga 
Horaria 
Semanal 

Tipo de 
prova 

Odontólogo 
ESF  

Curso superior em odontologia e respectivo registro no 
Conselho Profissional 1+ CR 40h 

Objetiva e de 
títulos 

Professor de 
Historia 

Habilitado - diploma e histórico escolar de conclusão de 
Curso Superior de Licenciatura Plena em História, 
Diploma Histórico escolar de Conclusão de curso 
superior de Licenciatura Plena em Geografia 1+CR 

10h,20h,30h 
ou 4h 

Objetiva e de 
títulos 

Técnico 
desportivo de 
ginastica 

Habilitado - diploma de bacharelado em educação física 
ou licenciatura em educação física e registro no CREF 1+CR 30h 

Objetiva e de 
títulos 

Técnico 
desportivo de 
tênis de mesa 

Habilitado - diploma de bacharelado em educação física 
ou licenciatura em educação física e registro no CREF 1+CR 20h 

Objetiva e de 
títulos 
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1.2.2 DO VALOR SUPRIMIDO 

 Fica SUPRIMIDO do presente contrato o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), em razão da 

exclusão de cargos descrito no item “1.2.1”. 

 

II – DA RATIFICAÇÃO 

 As demais Cláusulas anteriormente ajustadas, permanecem inalteradas. 

 E, por estarem acordes, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, que 

depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes Contratantes que a tudo assistiram. 

     

 
 

MUNICÍPIO DE CANOINHAS                                                   INSTITUTO EXCELÊNCIA LTDA 

           Contratante                                                                                   Contratada 

Gilberto dos Passos                                                             Maria Lúcia de Andrade Fernandes 

             Prefeito     Sócia 

 

 

 

Visto:  

             Winston Beyersdorff Lucchiari 

             Assessoria Jurídica 

 

 

 

Testemunhas: ________________________.      _________________________. 

              Nome:      Nome: 

               CPF:                  CPF:  


