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AVISO DE SORTEIO PÚBLICO PARA
COMPOSIÇÃO DE SUBCOMISSÃO TÉCNICA

O Presidente da Comissão de Licitações da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul – instituída pela Portaria/SAF n.º 008, de
15 de julho de 2016 –, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao
disposto no art. 10 da Lei Federal n.º 12.232/2010, COMUNICA os
interessados da realização de sessão pública destinada ao sorteio dos
03 (três) integrantes titulares e 03 (três) integrantes suplentes da
SubcomissãoTécnica, a qual procederá à análise e ao julgamento técnico
em certame licitatório do Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do
Sul comvistas à contrataçãode serviços depublicidade, cuja deflagração
dar-se-á em momento subsequente à conclusão do destacado sorteio
público (expediente administrativo n.º 3737-01.00/16-5).
Para tanto, DIVULGA, na tabela abaixo, a nominata de servidores com
formação ou que atuam nas áreas de comunicação, publicidade ou
marketing, dividindo-se entre os servidores indicados pela Assembleia
Legislativa do Estado doRS – sorteio de 02 (dois) integrantes titulares
e 02 (dois) suplentes – e os que não possuem vínculo com este Poder
Legislativo – sorteio de 01 (um) integrante titular e 01 (um) suplente:

DataeHoráriodaSessãoPública:dia09denovembrode2016,às10h30min.
Local: Sala João Neves da Fontoura – Plenarinho, situada no 3º andar
do Palácio Farroupilha (Praça Marechal Deodoro, 101, Porto Alegre/RS).
Qualquer interessado poderá impugnar os nomes acima listados até 48h
(quarenta eoito horas) anteriores àdatade realizaçãoda sessão,mediante
apresentação de documento contendo as razões da impugnação, em
meio físico – encaminhando-o naDivisão deProtocolo da AL-RS (situada
no andar térreo do Prédio Anexo ao Palácio Farroupilha), e/ou em meio
digital – enviando-o para o e-mail compras@al.rs.gov.br.

RICARDO GERMANO STENO,
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES.

SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
1. Gustavo Souza Machado 4. Bruna Alencastro Longaray
2. Álvaro Hummes Bitencourt 5.CarlosEugênio deAzevedoGonçalves
3. Cristiano Nether Guerra 6. Elvio Alberto dos Santos
SERVIDORES SEM VÍNCULO COM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
1. Tiago Dimer da Silveira 3. Aline Kusiak
2. Karine Morais dos Santos 4. Antonio Arnt Bavaresco Junior
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A alimentação saudável den-
tro do universo lúdico. Unindo o
tema com uma forma diferente
de abordagem, o grupo de tea-
tro Luz em Cena apresentou a
peça musical “Abra a Boca e Fe-
che os Olhos”, para estudantes
de escolas públicas municipais e
estadual. A atividade foi realiza-
da ontem, em quatro exibições,
no auditório Dante Barone, na
Assembleia Legislativa, em Por-
to Alegre, encerrando uma série
promovida desde o dia 18/10.

Com duração de 50 minutos,
o espetáculo mostra uma apre-
sentadora de programa de TV
que trata sobre alimentação e
precisa orientar os filhos quanto
a refeições saudáveis. Durante a
exibição, os atores interagem
com a plateia, dando ênfase a es-
sa temática da alimentação.

Crianças de 7 a 10 anos de
idade lotaram o teatro e partici-
param ativamente das ativida-
des. De acordo Gérson Ribas,
produtor do grupo Luz em Cena,
o projeto tem o objetivo de ex-
por o tema e provocar o debate
com as crianças, para que uma
verdadeira reflexão seja provo-
cada junto a elas e aos educado-
res das redes de Ensino.

Ao todo, estima-se que 3,6
mil crianças assistiram às apre-
sentações. As atividades foram
promovidas pelo Programa Saú-
de na Escola (PSE) e viabiliza-
das pelo Fundo de Alimentação
e Nutrição do município.

F
altando menos de duas
semanas para o Exame
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem), os candida-

tos podem esclarecer dúvidas so-
bre as provas por meio do fone
0800-616161, disponibilizado pe-
lo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (Inep),
diariamente, das 8h às 20h (ho-
rário de Brasília). O serviço fun-
cionará normalmente no final de
semana e no feriado de Finados,
na próxima quarta-feira (2/11).

O levantamento do Inep, até
ontem, indicava que 3.384.940
candidatos ainda não tinham
acessado o cartão de confirma-
ção de inscrição no exame, que
contém o local de prova O aces-
so é de responsabilidade do alu-
no. Mas, para lembrar os concor-
rentes, o Inep faz alertas, en-
viando SMS e e-mail, a cada

três dias, para quem ainda não
acessou o cartão. Além de local,
data e horário de prova, o cartão
mostra o número de inscrição e
a opção de língua estrangeira.
No dia da prova, não é obrigató-
ria a apresentação do cartão.

A Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes) informou que irá ou-
vir universidades brasileiras, pú-
blicas e privadas, para definir o
novo modelo do programa “Ciên-
cia sem Fronteiras”. Segundo o
presidente da Capes, Abílio Bae-
ta Neves, as mudanças serão
anunciadas até meados de 2017.

Lançado em 2011, o progra-
ma federal se voltou às áreas de
graduação em ciências exatas,
matemática, química e biologia,
engenharias, tecnologia e saúde.

Baeta explica que buscará saber
as demandas das instituições, a
cooperação que consideram im-
portante, área, amplitude e se
querem graduação ou pós. E ain-
da acrescentou que haverá refor-
mulação no “Idiomas sem Fron-
teiras”, inclusive se for para in-
cluir alunos do Ensino Médio.

Capesmudará
oprograma

AçãoanimoualunosdaEscolaPica-Pau

ENSINO

Siga
as instruções da capa e
confira a apresentação
teatral sobre alimentação,
para alunos da rede
pública gaúcha

■ O Enem será aplicado nos dias
5 e 6/11. Em ambos os casos, os
portões serão abertos às 12h e fecha-
dos às 13h, (horário de Brasília).
■ Os estudantes devem ficar aten-
tos ao horário de verão; e verificar,
no local onde moram, a hora de
início do exame. As provas come-
çam a ser aplicadas às 13h30min.
■ Os locais de prova estão dispo-
níveis na Internet (http://enem.
inep.gov.br) e no aplicativo do
exame (disponível nas plataformas
Android, iOS e Windows Phone).

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

GUILHERME TESTA

CIDADANIA

ensino@correiodopovo.com.br

AGENDA DO ENSINO

■ Colégio Vettorello: O Colégio Ma-
rista Vettorello, em parceria com
instituições públicas e privadas,
promoverá um dia de cidadania.
Será sábado (29/10), das 8h30min
às 12h, no Colégio (rua Dom Bos-
co, 103 — Glória/POA). Diversos
serviços e oficinas estarão dispo-
níveis, como medição de pressão,
teste HGT, massagens e corte de
cabelo. Detalhes: goo.gl/4iSQZ3.
■ Filhos: Abertas as inscrições pa-
ra a oficina “Pais Separados e Fi-
lhos Felizes – Aspectos jurídicos
e Psicológicos”. Será sábado (29/10),
das 10h30min às 12h, na ENA
Ensino, no Centro da Capital.
Mais informes: contato@enaensi-
no.com.br ou (51) 3023-6555.
■ Miniempresa: A 45ª edição da
Feira de Miniempresa, realizada
pela Junior Achievement do RS
(JARS), será dias 29 e 30/10, no
2˚ andar do Shopping Iguatemi,
na Capital. O evento reunirá cer-
ca de 200 alunos do Ensino Mé-
dio de escolas públicas e privadas,
além do Projeto Pescar Vonpar.

AS PROVAS

ENEM 2016

Inep faz plantão
de tira-dúvidas
Maisde3,3milhões de estudantesaindanão
acessaramo cartão deconfirmação doexame

SAÚDE ESCOLAR

Oficinaaborda
meio ambiente
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Alimentosaudável em foco

Como parte das atividades do
projeto Tribos nas Trilhas da Ci-
dadania, a Escola Municipal de
Educação Infantil Pica-Pau Ama-
relo participou ontem de ofici-
nas de contação de histórias e
de separação de lixo, na sede
da instituição de Ensino, na Pra-
ça General Osório, em Porto Ale-
gre. O evento é uma iniciativa
da ONG Parceiros Voluntários.

Pelo menos 40 alunos, entre 3
e 5 anos de idade, assistiram ao
espetáculo de fantoches, apre-
sentado pelo grupo Conte Mais,
que abordou cuidados com a
água e o meio ambiente. A ofici-
na foi realizada pelo Departa-
mento Municipal de Água e Es-
gotos (Dmae). A vice-diretora,
Viviane Brandão Pelliccioli, disse
que os 150 alunos da escola rea-
lizaram trabalhos sobre a paz e
a importância do voluntariado
infantil. Uma pintura gigante,
feita pelos estudantes, tratou
dos 90 anos da instituição, come-
morados no dia 21 de outubro.

Viviane explicou que é a ter-
ceira vez que a escola participa
do Fórum Mirim das Tribos, ini-
ciativa vinculada ao projeto Tri-
bos, da ONG Parceiros Voluntá-
rios. Segundo ela, o projeto in-
centiva a mobilização social de
jovens através de ações voluntá-
rias, estabelecendo parcerias
com escolas. Entre a ONG Parcei-
ros Voluntários e a Escola Munici-
pal Pica-Pau Amarelo, a parce-
ria existe desde 2010. A escola,
de 90 anos, foi o primeiro Jardim
de Praça inaugurado na Capital.


