Fundação Empresa
Escola de Engenharia da
UFRGS
EDITAL DE CONTRATAÇÃO– 06/2017
Projeto:

Execução de cursos no âmbito do sistema Universidade Aberta do
Brasil – 2015 / 23078.017931/2015-33

Área de atuação
(Cargo):

Revisão gramatical e textual de livros e materiais didáticos

Requisitos de
qualificação:

Descrição do
Serviço Prestado:

Qualificação e Experiência Profissional:
 Possuir conhecimento das normas ABNT (referências, indicação de
fontes, citações, apresentação de figuras, etc.).
 Possuir experiência em revisão gramatical e textual de materiais
didáticos e textos acadêmicos.
 Certidão Negativa da Receita Federal (obrigatório).
 Certidão Negativa de Execução Patrimonial do domicílio do
contratado.
Serviço de revisão de livros e materiais didáticos:
 Revisão gramatical detalhada de acordo com as normas
ortográficas vigentes;
 Adequação às normas ABNT;
 Total: 1.200 páginas.
Vagas:
 2 vagas para Porto Alegre.

Nome do
supervisor:
Período de
execução do
serviço:

Laura Wunsch

90 dias.

Remuneração:

R$ 10.400,00 (líquido) – Pagamento através de 01 (uma) RPA (Recibo de
Pagamento Autônomo)

Forma de
contratação:

Seleção Pública

Cronograma
30/08/2017
30/08/2017 à 05/09/2017
06/09/2017
06/09/2017
08/09/2017 à 12/09/2017

Publicação do edital –
www.feeng.ufrgs.br
Inscrições dos candidatos mediante envio de
currículo para e-mail – laura.wunsch@ufrgs.br
Realização das entrevistas
Divulgação do resultado final no site
www.feeng.ufrgs.br
Prazo para interposição de recursos através de
preenchimento do formulário anexo e envio
escaneado e assinado para o email –
licitacoes_feeng@ufrgs.br
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Fundação Empresa
Escola de Engenharia da
UFRGS

Formulário para interposição de recurso relativo ao Edital 06/2017 para atuar no
projeto “Execução de cursos no âmbito do sistema Universidade Aberta do Brasil –
2015 – Convênio 819167/2015”.

Eu,...........................................................................................,

portador

do

documento de identidade nº.................................para concorrer a uma vaga relativa a
xxxxxxxxxxxxxx, a ser prestado para o projeto intitulado “Execução de cursos no
âmbito do sistema Universidade Aberta do Brasil – 2015 – Convênio 819167/2015”,
apresento o presente recurso:
A decisão objeto de contestação é............................................................................
...................................................................................... (explicitar a decisão que está contestando).
Os

argumentos

com

os

quais

contesto

a

referida

decisão

são:

..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes documentos:
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Porto Alegre ,......de......................de 2017.

...................................................
Assinatura do candidato

RECEBIDO em......../......./...200........
por..................................................................
(Assinatura e cargo/função do servidor que receber o recurso)
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