PODER EXECUTIVO
Diário Oficial Eletrônico do Município de Caratinga - MG

Caratinga, 04 de maio de 2022 – ANO X -|Nº 5274– Lei nº 3.357/2013
EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2022
A Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado, instituída pela Secretaria
Municipal de Educação de Caratinga no uso das atribuições que lhe são conferidas,
torna pública a seleção para Coordenador de Polo UAB para atuar no Polo UAB de
Apoio Presencial no município de Caratinga (MG).
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A presente seleção tem como objetivo indicar para a CAPES 01 (um)
Coordenador do Polo de Apoio Presencial no sistema Universidade Aberta do Brasil
UAB, será regida conforme instruções das Portarias Capes nº. 183/2016, Portaria
Capes 15/2017 e Portaria Capes 102/2019.
1.2 O candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas e às
recomendações estabelecidas será automaticamente eliminado do processo de
seleção.
1.3 Os candidatos classificados em posições excedentes poderão ser chamados caso
haja desistência, ou seja, constatada a inaptidão do candidato selecionado.
2. DA VAGA
Coordenador de Polo UAB. Portaria 102/2019
3. DOS REQUISITOS AO CARGO:
3.1 Ser graduado em nível superior (Portaria Capes 183/2016)
3.2 Ser professor da Rede Pública de Ensino atendendo os requisitos da Lei Federal
11.273/2006 (Portaria CAPES 183/2016)
3.3 Ser agente público vinculado em cargo efetivo ao mantenedor do Polo UAB
(Portaria CAPES 153/2018)
3.4 Residir no município do Polo UAB.
3.5 Ter disponibilidade para dedicação integral ao Polo, inclusive para acompanhar
as atividades presenciais aos sábados e domingos. (Portaria CAPES 15/2017)
3.5 Ter experiência mínima de um ano no magistério. (Portaria Capes 183/2016)
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3.7 Ter experiência na Educação a Distância.
3.8

Ter

conhecimento

e

experiência

no

uso

do

computador,

internet,

webconferência, videoconferência, ambiente virtual de aprendizagem.
3.9 Possuir curso de Atualização em gestão de Polos de Apoio Presencial.
4. REGIME DE TRABALHO
4.1 Função:
Coordenador de Polo UAB.
4.2 Descrição das atividades:
Gestão e administração do Polo UAB de Apoio Presencial de Caratinga.
4.3 Carga horária:
30 horas semanais, com escala de trabalho de segunda a sábado.
5. DA DIVULGAÇÃO E INSCRIÇÃO
5.1 Período de divulgação deste edital: 04 de maio a 22 de maio de 2022
5.1.1 A divulgação deste edital será feita por meio do Diário Oficial Eletrônico do
Município de Caratinga
5.2 Período de inscrição: 23 de maio, no horário de 8h00min às 11h00min e das
14h00min às 17h00min, exclusivamente na Secretaria Municipal de Educação de
Caratinga.
5.3 Procedimentos para inscrição:
5.3.1Preencher o Formulário de Inscrição (anexo I – documentado) e entregá-lo no
setor de Protocolo da Secretaria Municipal de Educação de Caratinga, aos cuidados
da Comissão Especial do Processo Seletivo.
5.3.2 Os documentos poderão ser entregues em cópias autenticadas em um
envelope nominal.
5.3.3 Após conferência dos documentos apresentados, o servidor responsável e
candidato deverão fechar e lacrar o envelope.
5.3.4 Após a inscrição, não será permitida a inclusão de novos documentos.
5.3.5 O candidato que enviar a documentação incompleta ou fora do prazo de
inscrição terá sua inscrição anulada.
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6 DA DOCUMENTAÇÃO
6.1 Formulário de Inscrição (anexo I) devidamente preenchido, impresso e assinado.
6.2 Curriculum Lattes documentado.
6.3 Cópia do RG.
6.4 Cópia do CPF.
6.5 Comprovante de endereço.
6.6 Comprovante de formação superior.
6.7 Cópia de documentação que comprove mínimo de um ano de Docente da
Educação Básica Pública.
6.8 Comprovante de agente público vinculado ao mantenedor do Polo UAB.
6.9 Comprovante de experiência profissional na EAD.
6.10 Declaração do candidato para dedicação exclusiva ao cargo de Coordenador de
Polo UAB de acordo com a carga horária estabelecida inclusive para acompanhar as
atividades presenciais aos sábados.
6.11 Comprovação de quitação junto a Justiça Eleitoral, bem como, no caso dos
candidatos do sexo masculino a apresentação do certificado de reservista.
7. DA SELEÇÃO
7.1 A seleção dos Coordenadores de Polo UAB será realizada pela Comissão de
Seleção do Processo Seletivo, designada pela Secretaria Municipal de Educação de
Caratinga e será realizada conforme critérios a seguir:
7.2 Primeira Etapa: (fase eliminatória)
Verificação dos documentos exigidos no item 06 deste edital.
7.3 Segunda etapa: (fase classificatória)
Análise da pontuação do Curriculum Lattes (anexo II).
7.4 Em caso de empate terá preferência o que tiver idade mais elevada.
8. DO RESULTADO DA SELEÇÃO
8.1 O resultado da seleção obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, com
base na pontuação obtida nos critérios de seleção e afixada na porta da Secretaria
Municipal de Educação localizado na Rua Miguel de Castro, nº 23, Centro, Caratinga
– MG até às 18h do dia 24 de maio de 2022.
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9. DA CONVOCAÇÃO
A convocação será realizada pela Secretaria Municipal de Educação conforme o
resultado da seleção.
10. DO RECURSO
10.1 Caberá recurso por parte do candidato no prazo de 01 (um) dia útil(das 8h às
11h e das 14h às 17h) após a divulgação do resultado. O recurso deverá ser
protocolado pelo candidato junto ao Protocolo da Secretaria Municipal de Educação
de Caratinga mediante o preenchimento do formulário (anexo III) e será analisado
pela Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado.
10.2 O prazo será de 01 (um) dia útil para divulgação do parecer do recurso.
10.3 Caso o recurso protocolado, após análise da Comissão de Seleção do Processo
Seletivo, modifique o resultado da seleção, novo resultado atualizado será publicado.
10.4 Caso o recurso protocolado seja indeferido pela comissão de Seleção do
Processo Seletivo, permanece o resultado da seleção divulgado anteriormente. Será
publicado somente o indeferimento do recurso.

11. DAS ATRIBUIÇÕES

0. Apoiar as ações gerenciais da Capes e as acadêmicas das IPES;
I. Acompanhar, executar e coordenar as atividades administrativas do polo;
II. Orquestrar junto às IPES presentes no polo, a distribuição e o uso das
instalações para a realização das atividades dos diversos cursos;

III. Garantir a prioridade de uso da infraestrutura do polo às atividades da UAB
quando for o caso;

IV. Articular-se com o mantenedor do Polo com o objetivo de prover as
necessidades materiais de pessoal e de ampliação do polo;

V. Acompanhar as atividades de ensino presenciais no que diz respeito às
necessidades administrativas;

VI. Acompanhar e gerenciar o recebimento de materiais no polo;
VII. Dialogar e trabalhar de forma integrada e colaborativa com o assistente à
docência, os tutores e os alunos;
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VIII. Em parceria com o assistente à docência, atuar na organização de toda a
estrutura de atendimento da tutoria presencial incluindo definição de horários e
escala das sessões, coordenação, aplicação das avaliações e atividades
presenciais e posterior acompanhamento.

IX. Articular com os respectivos sistemas dos municípios de atuação do polo as
ofertas e refertas dos editais vigentes.

X. Planejar, em conjunto com as IPES, a edição e reedição de cursos;
XI. Atuar na organização de toda a estrutura de atendimento da tutoria presencial
incluindo definição de horários e escalas das sessões, coordenação, aplicação
das avaliações e atividades presenciais e posterior acompanhamento;

XII. Estar ciente do calendário e dos cronogramas das disciplinas e das atividades
no polo a cada semestre;

XIII. Realizar eventos acadêmicos e de integração do polo à comunidade;
XIV. Conhecer a estrutura de funcionamento do polo e das IPES atuantes no
mesmo;

XV. Participar das atividades de Capacitação e atualização conforme a competência
de cada ator;

XVI. Elaborar e encaminhar à COAP/DED/CAPES e a IPES relatórios periódicos de
acordo com definições da Diretoria de Educação a Distância - DED;

XVII. Relatar problemas enfrentados pelos alunos ao coordenador de curso e à
Capes;

XVIII. Organizar, a partir de dados das IPES presentes no polo, calendário acadêmico
e administrativo que regulamente as atividades nos diversos cursos;

XIX. Receber e prestar informações no que couber aos órgãos do MEC.
XX. Promover ações de permanência dos estudantes no curso visando o
aproveitamento e a diminuição da evasão;

XXI. Participar do processo de acolhimento dos alunos nos Polos UAB;
XXII. Estabelecer contato permanente com os alunos, divulgando as ações sob sua
responsabilidade no polo, buscando saber as suas dificuldades e razão de
ausências, no sentido de promover a sua permanência e aproveitamento no
curso;

XXIII. Articular-se com a DED/CAPES com o objetivo de realizar a gestão do polo de
acordo com suas orientações.
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XXIV. Garantir, junto ao Mantenedor,a acessibilidade ao Polo e às suas instalações,
tais como, bibliotecas, laboratórios, banheiros, salas de estudo e demais
dependências em conformidade com a legislação pública.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Este edital é regulado pelas Portarias Capes nº. 183/2016, Portaria Capes
102/2019, Portaria Capes 15/2017.
12.2 O Coordenador do Polo UAB poderá receber Bolsa conforme legislação vigente
e regulamentações da DED/CAPES.
12.3 Todos os atos praticados pela Comissão Especial do Processo Seletivo
Simplificado serão registrados em Ata.
12.4 Os resultados do processo seletivo deverá ser comunicado pela autoridade
responsável à CAPES, por meio dos sistemas eletrônicos de gestão da UAB, no prazo
de até 30 (trinta) dias após sua conclusão.
12.5 A constatação de quaisquer irregularidades na documentação implicará
desclassificação do(a) candidato(a) a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas
legais cabíveis.
12.6 Este processo seletivo tem validade de quatro anos.
Elaine Teixeira Cardoso Alves
Secretária Municipal de Educação
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FICHA DE INSCRIÇÃO(ANEXO I)

Nome Completo

2. RG

1. CPF
3. Telefone de contato
4. E-mail para contato
5. Comprovante de endereço residencial

SIM ( )
( )

NÃO

6. Comprovante de formação superior

SIM ( )
( )

NÃO

7.Cópia de documentação que comprove mínimo de um SIM ( )
( )
ano de Docente da Educação Básica Pública

NÃO

8. Comprovante de agente público vinculado ao man- SIM ( )

NÃO

tenedor do Polo UAB

(

)

9. Comprovante de experiência profissional na EaD

SIM ( )
( )

NÃO

10. Declaração do candidato para dedicação exclusiva

SIM ( )
( )

NÃO

ao cargo de Coordenador de Polo UAB de acordo
com a carga horária estabelecida inclusive para
acompanhar as atividades presenciais aos sábados.
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TABELA CLASSIFICATÓRIA (ANEXO II)
CRITÉRIOS

VALORES

Graduação
(comprovar titulação)

08 pontos
(máximo 1)

Especialização Latu Sensu (máximo
1)
(comprovar titulação)

02 pontos

Experiência profissional em
EaD(comprovar atuação )

08 pontos a cada ano
(máximo 24 pontos)

Cursos de formação relacionados
aEaD(comprovar formação)

03 pontos para cada 10
horas
(máximo 66 pontos)

PONTUAÇÃO

Total de pontos acumulados pelo candidato
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FORMULÁRIO PARA RECURSO (ANEXO III)

Eu, ______________________________________________, portador(a) do
documento de identidade nº ______________________, inscrito(a) no CPF:
______________________, apresento recurso junto a esta Comissão Especial do
Processo Seletivo Simplificado.
Objeto de contestação:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________
Os argumentos são:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________
Documentos anexos:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________

Caratinga, ......de......................de 2022.

___________________________________________________
Assinatura do candidato
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE
PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - PORTARIA Nº 153, DE 12 DE JULHO DE
2018
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL
SUPERIOR
DOU de 16/07/2018 (nº 135, Seção 1, pág. 11)
Estabelece atribuições, forma de ingresso e parâmetros atinentes aos Coordenadores
de Polo UAB regulamentados pela Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016,
e Portaria CAPES nº 15, de 23 de janeiro de 2017 e pela Portaria CAPES nº 139 de
13 de julho de 2017.
O PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL
SUPERIOR - CAPES, no uso das atribuições conferidas pelo Art. 2º, § 2º e § 4º da Lei
nº 8.405 de 05 de janeiro de 1992, e pelo Art. 26 do Estatuto aprovado pelo Decreto
nº 8.977, de 30 de janeiro de 2017,
CONSIDERANDO o disposto no processo nº 23038.019420/2017-94, e
a) A Lei nº 11.273, de 06 de fevereiro de 2006 que prevê a concessão de bolsas de
estudo e pesquisa para participantes de programas de formação inicial e continuada
de professores para a educação básica;
b) A Portaria MEC nº 318 de 02 de abril de 2009, que transfere para a CAPES a
operacionalização do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB);
c) As Políticas do Ministério de Educação, executadas pela CAPES, por meio de ações
do Sistema UAB, que visam o fortalecimento da Educação Básica, a ampliação do
acesso à educação superior pública e a articulação entre a pós-graduação e a
educação básica;
d) A Portaria CAPES nº 183 de 21 de outubro de 2016, alterada pela Portaria CAPES
nº 15 de 23 de janeiro de 2017 e pela Portaria CAPES nº 139 de 13 de julho de 2017
que incluem a categoria de Coordenador de Polo no âmbito do Sistema UAB, com
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previsão de concessão de bolsa para a função conforme disposto no presente
documento; e
e) A necessidade do Coordenador de Polo de administrar e zelar pela infraestrutura
do polo EaD UAB, enquanto agente público, com o objetivo de manter em bom
funcionamento os espaços do polo e atuar com interlocutor com o mantenedor do
polo; resolve:
Art. 1º - Regulamentar as atribuições, a forma de seleção, os tipos, os critérios e a
documentação necessária ao Coordenador de Polo dos Polos do Sistema UAB.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º - O Coordenador do polo é um profissional graduado que atuará no Polo com
o apoio do Assistente a Docência, se existente, com o objetivo de administrar, zelar
pela infraestrutura física do polo e dar suporte nas atividades de ensino, no
acolhimento e manutenção dos alunos, assegurar o bom funcionamento do polo e
manter diálogo com o mantenedor, Instituições Públicas de Ensino Superior - IPES e
DED/CAPES com o intuito de dar continuidade ao Polo e ao Programa Universidade
Aberta do Brasil no Município ao qual pertence.
Parágrafo único - O Coordenador do Polo possui atividades típicas de gestão e
administração, relacionadas ao espaço do Polo implantado no município no âmbito do
Sistema UAB, sendo que suas obrigações e a vigência das bolsas é restrita ao
período de execução dos cursos ou programas aprovados a partir dos editais da
Universidade Aberta do Brasil.
CAPÍTULO II
DOS COORDENADORES DE POLO
Seção I
Das Atribuições
Art. 3º - O Coordenador do Polo desenvolverá suas atividades no polo de educação à
distância no município ao qual ele foi selecionado para atuar, sendo suas tarefas
voltadas para atividades típicas de gestão e administração do espaço do polo no
âmbito do Sistema UAB, sendo elas:
I - Apoiar as ações gerenciais da Capes e as acadêmicas das IPES;
II - Acompanhar, executar e coordenar as atividades administrativas do polo;
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III - Orquestrar junto as IPES presentes no polo, a distribuição e o uso das
instalações para a realização das atividades dos diversos cursos;
IV - Garantir a prioridade de uso da infraestrutura do polo às atividades da UAB
quando for o caso;
V - Articular-se com o mantenedor do Polo com o objetivo de prover as necessidades
materiais de pessoal e de ampliação do polo;
VI - Acompanhar as atividades de ensino presenciais no que diz respeito às
necessidades administrativas;
VII - Acompanhar e gerenciar o recebimento de materiais no polo;
VIII - Dialogar e trabalhar de forma integrada e colaborativa com o assistente à
docência, os tutores e os alunos;
IX - Em parceria com o assistente à docência, atuar na organização de toda a
estrutura de atendimento da tutoria presencial incluindo definição de horários e
escala das sessões, coordenação, aplicação das avaliações e atividades presenciais e
posterior acompanhamento.
X - Orquestrar junto as IPES presentes no polo, a distribuição e o uso das instalações
para a realização das atividades dos diversos cursos;
XI - Articular com os respectivos sistemas dos municípios de atuação do polo as
ofertas e reofertas dos editais vigentes;
XII - Planejar, em conjunto com as IPES, a edição e reedição de cursos;
XIII - Realizar eventos acadêmicos e de integração do polo à comunidade;
XIV - Conhecer a estrutura de funcionamento do polo e das IPES atuantes no
mesmo;
XV - Participar das atividades de Capacitação e atualização conforme a competência
de cada ator;
XVI - Elaborar e encaminhar à COAP/DED/CAPES e a IPES relatórios periódicos de
acordo com definições da Diretoria de Educação a Distância - DED;
XVII - Relatar problemas enfrentados pelos alunos ao coordenador de curso e à
Capes;
XVIII - Organizar, a partir de dados das IPES presentes no polo, calendário
acadêmico e administrativo que regulamente as atividades nos diversos cursos;
XIX - Receber e prestar informações no que couber aos órgãos do MEC ou
correspondente no caso de polos estaduais;
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XX - Promover ações de permanência dos estudantes no curso visando o
aproveitamento e a diminuição da evasão;
XXI - Participar e colaborar com o processo de acolhimento dos alunos nos Polos
UAB;
XXII - Estabelecer contato permanente com os alunos, divulgando as ações sob sua
responsabilidade no polo, buscando saber as suas dificuldades e razão de ausências,
a fim de promover a sua permanência e aproveitamento no curso;
XXIII - Estar ciente do calendário e dos cronogramas das disciplinas e das atividades
no polo a cada semestre;
XXIV - Articular-se com a DED/CAPES com o objetivo de realizar a gestão do polo de
acordo com suas orientações.
Seção II
Da Forma de Seleção
Art. 4º - O mantenedor do polo deverá selecionar um candidato a coordenador para
cada polo, mediante procedimento que atenda aos princípios constitucionais da
Administração Pública e a critérios objetivos, a ser indicado à DED/Capes na forma
da alínea "a" do inciso III do art. 3º da Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de
2016.
§ 1º - A DED/Capes homologará o nome do coordenador indicado pelo mantenedor
do polo que atender aos critérios previamente estabelecidos.
§ 2º - A solicitação de afastamento ou troca de Coordenador de Polo UAB pode ser
realizada a qualquer tempo pelo mantenedor, IES ou a própria CAPES, cabendo a
Capes o posicionamento final.
Seção III
Dos Tipos de Coordenadores do Polo
Art. 5º - O Coordenador do Polo pode ser "Não Bolsista", quando não receber bolsa,
ou "Bolsista", quando tiver direito ao recebimento de bolsa do programa conforme a
Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016.
§ 1º - Quando tratar-se de polo associado (cujo mantenedor é uma Instituição de
Ensino Superior), os critérios e documentação se aplicam nos mesmos moldes de
polos municipais/estaduais.
Seção IV
Dos Requisitos
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Art. 6º - Poderão se candidatar para atuar como Coordenador do Polo "Não Bolsista",
sem recebimento de bolsa, aqueles que atenderem todos os critérios listados abaixo,
mediante documentação comprobatória:
I - Ser agente público vinculado ao ente mantenedor do polo;
II - Ser portador de diploma de graduação;
III - Possuir carga horária compatível com as atividades do polo;
IV - Residir no município do polo UAB para o qual pleiteia a vaga, ou próximo a ele;
V - Destinar no mínimo 20 (vinte) horas semanais de trabalho no polo.
Art. 7º - Poderão se candidatar para atuar como Coordenador do Polo "Bolsista",
com recebimento de bolsa, aqueles que atenderem todos os critérios listados abaixo,
mediante documentação comprobatória:
I - Ser agente público vinculado ao ente mantenedor do polo;
II - Ser portador de diploma de graduação;
III - Ser ou já ter atuado como Professor da Educação Básica;
IV - Possuir atuação junto ao polo em regime integral;
V - Possuir no mínimo 01(um) ano de experiência no magistério;
VI - Residir no município do polo UAB para o qual pleiteia a vaga, ou próximo a ele;
§ 1º - Para os efeitos desta norma considera-se professor da educação básica o
docente que tenha atuado em sala de aula em qualquer das três etapas da educação
básica sendo elas pré-escola, ensino fundamental e ensino médio conforme
estabelecido na Lei de diretrizes e bases da educação nacional, Lei nº 9394 de 20 de
dezembro de 1996.
§ 2ºÉ - permitido ao professor aposentado atuar como coordenador do polo,
independentemente da esfera governamental de vínculo.
Seção V
Da Documentação
Art. 8º - Para a formalização e cadastro do Coordenador de polo, o Mantenedor ou
Coordenador indicado deverá enviar à DED, oficialmente, a seguinte documentação:
§ 1º - Documentação necessária para o cadastro do coordenador de polo da UAB
"Bolsista":
I

- Ofício de indicação

do

Mantenedor,

devidamente assinado,

relatada a

disponibilização de dedicação integral ao polo e a realização do processo seletivo
prévio;
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II - Ficha/Termo compromisso do coordenador de polo, com reconhecimento de
firma em cartório (modelo bolsista);
III - Currículo Padrão modelo CAPES;
IV - Cópia do diploma de graduação;
V - Comprovante de vinculação com a entidade mantenedora; e
VI - Comprovante de atuação no magistério por ao menos 1 (um) ano.
§ 2º - Documentação necessária para o cadastro do coordenador de polo da UAB
"Não Bolsista":
I - Ofício de indicação do Mantenedor, deverá conter a assinatura do mantenedor,
indicação de cumprimento de carga horária mínima compatível com as atividades do
polo, e o relato da realização do processo seletivo prévio;
II - Ficha/Termo compromisso do coordenador de polo, com reconhecimento de
firma em cartório (modelo não bolsista);
III - Currículo Padrão modelo CAPES;
IV - Cópia do diploma de graduação; e
V - Comprovante de vinculação com a entidade mantenedora.
§ 3º - Para a conclusão do cadastro é necessário que a documentação esteja
completamente preenchida e enviada integralmente nos modelos atualizados e
fornecidos por essa DED/CAPES, sob pena do não recebimento da bolsa, sua
suspensão ou não atualização do cadastro.
§ 4º - Documentações protocoladas cujo modelo estiver alterado, desatualizado ou
incompleto, em formato ou conteúdo, serão invalidadas.
Seção VI
Da Bolsa
Art. 9º - Conforme Portaria CAPES nº183 de 21 de outubro de de 2016, Portaria
CAPES nº 15 de 23 de janeiro de 2017, e Portaria CAPES nº 139 de 13 de julho de
2017, será concedida bolsa ao Coordenador do Polo no valor de R$ 1100 (mil e cem
reais) desde que:
I - Possua a documentação listada no artigo 8º parágrafo 1º, completa e correta,
protocolada na CAPES;
II - O polo de vínculo esteja ativo e com pelo menos 50 alunos no âmbito do Sistema
de Gestão da UAB;
III - Não acumule bolsa de nenhum programa de estudo ou pesquisa;
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Art. 10º - A Diretoria de Educação a Distância se reserva o direito de suspender o
pagamento das bolsas sempre que ocorrerem situações jurídicas que motivarem ou
justificarem.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 11º - Todo polo de educação à distância vinculado ao programa Universidade
Aberta do Brasil - UAB deverá ter 01 (um) coordenador do polo sob pena de ser
colocado na condição Apto com Pendências - AP e, por consequência ficar
inviabilizada a oferta de novos cursos.
Art. 12º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ABILIO A. BAETA NEVES
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COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE
PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
PORTARIA Nº 15, DE 23 DE JANEIRO DE 2017

Altera a Portaria nº 183, de 21 de outubro de 2016, que
regulamenta as diretrizes para concessão e pagamento de
bolsas aos participantes da preparação e execução dos cursos e
programas de formação superior, inicial e continuada no âmbito
do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

O PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL
SUPERIOR, CAPES, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto aprovado pelo
Decreto nº 7.692, de 02 de março de 2012, resolve:

Art. 1º Os incisos II, V, VI,VIII, X e XI do art. 4º, assim como o anexo aludido pelo
mesmo artigo da Portaria nº 183, de 21 de outubro de 2016, publicada no D.O.U. de
24 de outubro de 2016, seção 1, páginas 17 e 18, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 4º As bolsas do Sistema UAB serão concedidas de acordo com critérios e
modalidades gerais dispostas a seguir, nos valores especificados no quadro do
ANEXO I:
...
II. Professor Formador II: valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) concedido para
atuação em atividades típicas de ensino, de desenvolvimento de projetos e de
pesquisa, relacionadas aos cursos e programas implantados no âmbito do Sistema
UAB, exigida formação mínima em nível de mestrado e experiência de 1 (um) ano no
magistério superior;
...
V. Professor Conteudista II: valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) concedido para
atuação em atividades de elaboração de material didático, de desenvolvimento de
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projetos e de pesquisa, relacionadas aos cursos e programas implantados no âmbito
do Sistema UAB, exigida formação mínima em nível de mestrado e experiência de 1
(um) ano no magistério superior;
...
VI - Coordenadoria de Polo: valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) concedido para
atuação em atividades de coordenação e supervisão de infraestrutura, para viabilizar
as atividades realizadas no âmbito do polo, sendo exigidas as condições de: docente
da Educação Básica Pública com, no mínimo, 1 (um) ano de experiência no
magistério; dedicação exclusiva ao polo UAB; e formação de nível s u p e r i o r.
VIII. Coordenadoria de Tutoria II: valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) concedido
para atuação em atividades de coordenação de tutores dos cursos implantados no
âmbito do Sistema UAB e no desenvolvimento de projetos de pesquisa relacionados
aos cursos, sendo exigida formação mínima em nível de mestrado e experiência de 1
(um) ano no magistério superior;
...
X. Coordenadoria de Curso II: valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) concedido para
atuação em atividades de coordenação dos cursos implantados no âmbito do Sistema
UAB e no desenvolvimento de projetos de pesquisa relacionados aos cursos, sendo
exigida formação mínima em nível de mestrado e experiência de 1 (um) ano no
magistério superior;
...
XI. Coordenadoria Geral: valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) concedido
para

o(a)

bolsista

responsável

institucional

pelos

aspectos

administrativos,

financeiros e pedagógicos de todas as ações no âmbito do Sistema UAB, assim como
desenvolvimento de projetos de pesquisa relacionados aos cursos, sendo exigida
experiência de 3 (três) anos no magistério superior;"
...
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ABILIO A. BAETA NEVES
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Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE
PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
PORTARIA Nº 183, DE 21 DE OUTUBRO DE 2016
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
DOU de 24/10/2016 (nº 204, Seção 1, pág. 17)
Regulamenta as diretrizes para concessão e pagamento de bolsas aos participantes
da preparação e execução dos cursos e programas de formação superior, inicial e
continuada no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).
O PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL
SUPERIOR, CAPES, no uso das atribuições conferidas pelo Art. 2º, § § 2º e 4º da Lei
nº 8.405 de 5 de janeiro de 1992, e pelo Art. 26 do Estatuto aprovado pelo Decreto
nº 7.692, de 2 de março de 2012, e
Considerando:
a) As metas do Plano Nacional de Educação para formação inicial e continuada de
professores/profissionais de educação e para as políticas do ensino de graduação e
pós-graduação, instituído pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014;
b) A Portaria MEC 318, de 02/04/2009 que transferiu à Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES a operacionalização do
Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB;
c) A prerrogativa conferida pelo Art. 2º, § § 2º e 4º, da Lei nº 8.405, de 1992, para
conceder e regulamentar as bolsas e os auxílios concedidos no âmbito dos
programas de formação inicial e continuada de profissionais de magistério;
d) A previsão de bolsas de estudo e pesquisa para participantes de programas de
formação inicial e continuada de professores para a educação básica pela Lei nº
11.273, de 6 de fevereiro de 2006;
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e) As metas do Plano Nacional de Pós-Graduação (2011- 2020) para a política de
pós-graduação e pesquisa no Brasil;
f) O disposto no inciso IV do artigo 21 da lei federal 12.772 de 28 de dezembro de
2012;
g) As políticas do Ministério da Educação, executadas pela Capes, destinadas à
educação básica, à ampliação do acesso à educação superior pública e à articulação
entre pós-graduação e educação básica, configurada nas ações do Sistema
Universidade Aberta do Brasil - UAB, entre outras;
h) A Portaria nº 1.243, de 30 de dezembro de 2009 que reajusta os valores previstos
no art. 2º da lei 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, com base no art. 7º da mesma
lei, referentes ao pagamento de bolsas a participantes de programas de formação
inicial e continuada de professores, resolve:
Art. 1º - Aprovar os critérios e as normas para o pagamento de bolsas do Sistema
Universidade Aberta do Brasil (UAB).
I - DOS INTEGRANTES DO SISTEMA UAB E SUAS ATRIBUIÇÕES
Art. 2º - O Sistema UAB, instituído pelo Decreto nº 5.800/2006, é integrado pelos
seguintes agentes:
I - a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), gestora do Sistema UAB;
II - as Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) vinculadas ao Sistema UAB,
responsáveis pela oferta de cursos e programas de educação superior a distância; e
III - Os Estados e Municípios, responsáveis pela implantação dos pólos do Sistema
UAB.
Art. 3º - São atribuições dos agentes integrantes do Sistema UAB:
I - da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES):
a) editar atos normativos relativos à concessão e pagamento de bolsas de estudo e
pesquisa no âmbito do Sistema UAB;
b) emitir orientações sobre as atribuições e obrigações relativas às funções previstas
para os bolsistas;

ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR

TATIANE MARIA PAULINO
PORTARIA Nº 001/2022

Trav. Cel. Ferreira Santos, 30 – Centro - CEP – 35300-024 - Caratinga-MG
E-mail: diariooficial@caratinga.mg.gov.br site: www.caratinga.mg.gov.br

Página 20 de 35

PODER EXECUTIVO
Diário Oficial Eletrônico do Município de Caratinga - MG

Caratinga, 04 de maio de 2022 – ANO X -|Nº 5274– Lei nº 3.357/2013
c) coordenar, acompanhar e monitorar a concessão de bolsas no âmbito do Sistema
UAB, por meio de sistemas informatizados específicos e de instrumentos que
considerar apropriados para o acompanhamento e avaliação da consecução das
metas físicas da UAB;
d) efetuar o pagamento mensal das bolsas de estudo e pesquisa observadas as
dotações orçamentárias;
e) organizar o cadastro dos cursistas e beneficiários das bolsas de que trata esta
Resolução;
f) definir, em conformidade com as diretrizes do Sistema UAB e da Lei nº
11.273/2006, os critérios a serem aplicados pelas IPES e pelos sistemas de ensino
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na seleção dos bolsistas de acordo
com o Art. 7º desta portaria;
g) suspender o pagamento das bolsas sempre que ocorrerem situações que motivem
ou justifiquem a medida nos termos dessa Portaria e das demais normas aplicáveis;
h) notificar o bolsista em caso de restituição de valores recebidos indevidamente;
i)

divulgar

informações

sobre

o

pagamento

das

bolsas

no

endereço

(www.capes.gov.br);
II - das IPES vinculadas ao Sistema UAB:
a) selecionar, de acordo com os critérios definidos pela CAPES, os bolsistas de que
trata esta portaria;
b) cadastrar e manter atualizados os dados pessoais e acadêmicos dos cursistas
aprovados em processo seletivo;
c) indicar os beneficiários de que trata esta portaria;
d) cadastrar e manter atualizados os dados pessoais e acadêmicos de seus bolsistas;
e) enviar à CAPES as solicitações mensais de pagamento de bolsas para os bolsistas
que tiveram suas atividades confirmadas;
f) manter os registros das informações necessárias ao adequado controle do curso,
bem como o Termo de Compromisso e a frequência dos bolsistas, para verificação
periódica do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO;
g) indicar professor responsável pelo curso para atestar as informações prestadas;
h) realizar o processo de supervisão e monitoramento das atividades dos bolsistas
descritas nos Termos de Compromisso dos Bolsistas (ANEXOS II-X), utilizando-os
como referência para a realização da autorização e/ou suspensão do pagamento de
bolsas;
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III - dos Estados e Municípios:
a) indicar, para a função de coordenador de polo, professores da rede pública de
ensino que atendam aos requisitos da Lei nº 11.273/2006 e às normas desta
Portaria.
II - DAS BOLSAS
Art. 4º - As bolsas do Sistema UAB serão concedidas de acordo com critérios e
modalidades gerais dispostas a seguir, nos valores especificados no quadro do
ANEXO I:
I - Professor Formador I: valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) concedido para
atuação em atividades típicas de ensino, participantes de projetos de pesquisa e de
desenvolvimento de metodologias de ensino na área de formação inicial e continuada
de professores de educação básica no âmbito do Sistema UAB, sendo exigida
experiência de 03 (três) anos no magistério superior;
II - Professor Formador II: valor de R$ 1.100,00 (mil e trezentos reais) concedido
para atuação em atividades típicas de ensino, de desenvolvimento de projetos e de
pesquisa, relacionadas aos cursos e programas implantados no âmbito do Sistema
UAB, exigida formação mínima em nível superior e experiência de 1 (um) ano no
magistério superior;
III - Tutor: valor de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) concedido para
atuação em atividades típicas de tutoria desenvolvidas no âmbito do Sistema UAB,
sendo exigida formação de nível superior e experiência mínima de 1 (um) ano no
magistério do ensino básico ou superior;
IV - Professor Conteudista I: valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) concedido
para atuação em atividades de elaboração de material didático, de desenvolvimento
de projetos e de pesquisa, relacionadas aos cursos e programas implantados no
âmbito do Sistema UAB, sendo exigida experiência de 3 (três) anos no magistério
superior;
V - Professor Conteudista II: valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) concedido para
atuação em atividades de elaboração de material didático, de desenvolvimento de
projetos e de pesquisa, relacionadas aos cursos e programas implantados no âmbito
do Sistema UAB, exigida formação mínima em nível superior e experiência de 1 (um)
ano no magistério;
VI - Coordenadoria de Polo: valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) concedido para
atuação em atividades de coordenação e supervisão de infraestrutura a ser

ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR

TATIANE MARIA PAULINO
PORTARIA Nº 001/2022

Trav. Cel. Ferreira Santos, 30 – Centro - CEP – 35300-024 - Caratinga-MG
E-mail: diariooficial@caratinga.mg.gov.br site: www.caratinga.mg.gov.br

Página 22 de 35

PODER EXECUTIVO
Diário Oficial Eletrônico do Município de Caratinga - MG

Caratinga, 04 de maio de 2022 – ANO X -|Nº 5274– Lei nº 3.357/2013
disponibilizada em perfeitas condições de uso para viabilizar atividades realizadas no
âmbito do polo, sendo exigida a condição de discente da Educação Básica com, no
mínimo, 1 (um) ano de experiência no magistério e formação de nível superior.
VII - Coordenadoria de Tutoria I: valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
concedido para atuação em atividades de coordenação de tutores dos cursos
implantados no âmbito do Sistema UAB e no desenvolvimento de projetos de
pesquisa relacionados aos cursos, sendo exigida experiência de 3 (três) anos no
magistério superior.
VIII - Coordenadoria de Tutoria II: valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) concedido
para atuação em atividades de coordenação de tutores dos cursos implantados no
âmbito do Sistema UAB e no desenvolvimento de projetos de pesquisa relacionados
aos cursos, sendo exigida formação mínima em nível superior e experiência de 1
(um) ano no magistério.
IX - Coordenadoria de Curso I: valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
concedido para atuação em atividades de coordenação dos cursos implantados no
âmbito do Sistema UAB e no desenvolvimento de projetos de pesquisa relacionados
aos cursos, sendo exigida experiência de 3 (três) anos no magistério superior.
X - Coordenadoria de Curso II: valor de R$ 1.100,00 (mil e quatrocentos reais)
concedido para atuação em atividades de coordenação dos cursos implantados no
âmbito do Sistema UAB e no desenvolvimento de projetos de pesquisa relacionados
aos cursos, sendo exigida formação mínima em nível superior e experiência de 1
(um) ano no magistério.
XI - Coordenadoria de Geral: valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
concedido para o(a) bolsista responsável institucional pelos aspectos administrativos,
financeiros e pedagógicos de todas as ações no âmbito do Sistema UAB, assim como
desenvolvimento de projetos de pesquisa relacionados aos cursos, sendo exigida
experiência de 3 (três) anos no magistério superior.
XII - Coordenadoria Adjunta: valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
concedido para o(a)bolsista que auxiliará a coordenadoria geral nas suas atividades
atinentes, assim como desenvolvimento de projetos de pesquisa relacionados aos
cursos, sendo exigida experiência de 3 (três) anos no magistério superior.
XIII - Assistente à Docência: valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) concedido para
atuação em atividades típicas de ensino, de desenvolvimento de projetos e de
pesquisa, relacionadas aos cursos e programas implantados no âmbito do Sistema
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UAB, sendo exigida formação mínima em nível superior e experiência de 1 (um) ano
no magistério.
Parágrafo único - A vigência das bolsas referidas no caput deste artigo é adstrita ao
período de execução do curso ou programa aprovado a partir dos editais do Sistema
UAB.
Art. 5º - As bolsas do Sistema UAB não poderão ser acumuladas com bolsas cujo
pagamento tenha por base a Lei Nº 11.273/2006 e com outras bolsas concedidas
pela

CAPES,

CNPq

ou

FNDE,

exceto

quando

expressamente

admitido

em

regulamentação própria.
Parágrafo único - É vedado o recebimento de mais de uma bolsa do Sistema UAB
referente ao mesmo mês, ainda que o bolsista tenha exercido mais de uma função
no âmbito do Sistema UAB.
Art. 6º - O benefício financeiro da bolsa deve ser atribuído a um único indivíduo,
sendo vedado o seu fracionamento.
Art. 7º - O processo de seleção dos bolsistas, realizados pelas IPES, deverá atender
os princípios da publicidade e impessoalidade com a divulgação de critérios claros e
objetivos.
III - DAS OBRIGAÇÕES DOS BOLSISTAS INTEGRANTES DO SISTEMA UAB
Art. 8º - Os bolsistas integrantes do Sistema UAB deverão firmar junto à IPES o
Termo de Compromisso, conforme modelo constante dos Anexos II a X, por meio do
qual se obrigam a:
a) realizar, sem prejuízo de outras exigências de sua instituição de ensino, as
atividades descritas no Termo de Compromisso;
b) manter seus dados atualizados por meio da constante interlocução com sua
instituição de ensino;
c) observar as orientações relativas aos procedimentos de implementação e
pagamento das bolsas de acordo com o curso ou programa do Sistema UAB no qual
o bolsista desempenha as suas atividades;
d) se estrangeiro, comprovar a regularidade da sua permanência no País;
e) participar, quando convocado pela Capes, de comissão ad hoc, reuniões,
seminários ou quaisquer outros tipos de eventos;
f) devolver à Capes eventuais benefícios pagos indevidamente ou a maior, nos
prazos e termos de atualização determinados pelo Tribunal de Contas da União
(TCU).
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g) Firmar declaração específica de que não possui outros pagamentos de bolsas em
desacordo com a legislação vigente;
Parágrafo único - O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas no
Termo de Compromisso do bolsista implicará na imediata suspensão dos pagamentos
de

bolsas

a

ele

destinados,

temporária

ou

definitivamente,

respeitados

o

contraditório e a ampla defesa.
h) Disponibilizar, de acordo com orientações e critérios estabelecidos pela Capes,
quaisquer recursos educacionais desenvolvidos a partir desta portaria. Os recursos
educacionais serão desenvolvidos em licenciamento aberto, resguardado o devido
crédito deautoria, na modalidade declarada pelo bolsista nos termos dos ANEXOS
II - X. A título de exemplo, são entendidos como recursos educacionais materiais
didáticos, vídeos, objetos educacionais, jogos, dados, processos, metodologias e
sistemas, dentre outros.
IV - DOS PROCEDIMENTOS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS
Art. 9º - O pagamento das bolsas no âmbito do Sistema UAB dar-se-á pela
transferência direta dos recursos aos bolsistas, por meio de depósito em conta
bancária, de acordo com as orientações administrativas estabelecidas pela Capes.
Art. 10 - O pagamento das bolsas fica condicionado ao envio pela IPES da
confirmação mensal das atividades dos bolsistas.
V - DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DAS BOLSAS
Art. 11 - Assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, a concessão das
bolsas do Sistema UAB poderá ser cancelada pela Capes a qualquer tempo, se
constatada a ausência de qualquer dos requisitos da concessão.
§ 1º. - A bolsa será cancelada na hipótese de omissão de incompatibilidade
superveniente ou infringência à legislação aplicável aos pagamentos de bolsa no
âmbito do Sistema UAB.
§ 2º - O cancelamento da bolsa acarretará ao bolsista o dever de restituir à Capes o
investimento feito indevidamente em seu favor e de acordo com a legislação federal
vigente.
Art. 12 - Incorreções nos dados enviados para pagamento das bolsas, causadas por
informações dolosamente falseadas, prestadas pelos bolsistas quando de seu
cadastro ou pelo gestor do Sistema UAB no atesto da frequência às atividades
previstas, implicarão no imediato desligamento do responsável e no impedimento de
sua participação em qualquer outro programa de bolsas executado pela Capes, pelo
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prazo de 5 (cinco) anos, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa,
independentemente da sua responsabilização civil, penal e administrativa.
Art. 13 - As devoluções de valores decorrentes de pagamento efetuado pela Capes a
título

de

bolsas

de

estudo

e

pesquisa

no

âmbito

do

Sistema

UAB,

independentemente do fato gerador que lhes deramorigem, deverão ser efetuadas
em agência do Banco do Brasil S/A, mediante utilização da Guia de Recolhimento da
União

(GRU),

disponível

em:

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples. asp. Os campos e dados a
serem preenchidos são os seguintes: Unidade Gestora (UG): 154003; Gestão:
selecionar 15279 (CAPES); Código de recolhimento: 68888-6 (para bolsas recebidas
no ano corrente); ou 28851-9 (para bolsas recebidas em anos anteriores); nome do
contribuinte/recolhedor; CPF do recolhedor; valor principal; valor a ser devolvido;
valor total; repetir valor a ser devolvido; competência deverá ser o ano/mês
referência do pagamento a ser restituído.
Parágrafo único - A devolução de valores em função de acúmulo de bolsas somente
deverá ser realizada após deliberação da Capes a respeito do caso.
VI - DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO
Art. 14 - O desempenho dos bolsistas será acompanhado pela Capes mediante
análise de relatórios ou outras formas de acompanhamento de acordo com a
natureza dos projetos aprovados.
§ 1º - A Capes se resguarda o direito de, a qualquer momento, solicitar informações
ou documentos adicionais que julgar necessários.
§ 2º - Casos omissos ou excepcionais serão analisados pela Diretoria Executiva da
Capes.
VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 15 - Os valores de que trata esta portaria deverão ser atualizados conforme o
estabelecido pelo art. 7º da lei federal 11.273 de 6 de fevereiro de 2006.
Art. 16 - A Diretoria de Educação a Distância publicará em até 180 dias Instrução
Normativa relativa aos demais procedimentos e parâmetros atinentes à concessão
das bolsas de que trata esta portaria.
Art. 17 - Esta portaria se aplica a todos os pagamentos realizados no âmbito da
Capes a partir da publicação da Resolução FNDE nº 15, de 4 de dezembro de 2015.
ABILIO A. BAETA NEVES
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Resolução nº 098 de 02 de maio de 2022.

Dispõe
sobre
Retificação
da
resolução
nº057/2019 da aprovação do Projeto “Programa
Integração AABB na Comunidade/Projeto Político
Pedagógico”,
desenvolvido
pela
Associação
Atlética Banco do Brasil e da autorização de
chancela para a AABB- Associação Atlética Banco
do Brasil.

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Caratinga/MG-CMDCA, com base nas Leis Federais nº 8.069/90 e Lei Municipal
3.213/2010 bem como a Resolução nº 137 do CONANDA em seu Art. 13 §1º que
autoriza módulo chancela para captação de recursos ao Fundo dos Direitos da
Criança e do Adolescentes destinados a projetos aprovados pelo CMDCA, conforme
deliberação em plenária ocorrida em reunião Ordinária do CMDCA no dia 27 do
mês de Abril do ano de 2022.
CONSIDERANDO: As alterações efetuadas no Projeto “Programa Integração
AABB na Comunidade/Projeto Político Pedagógico no que tange à inclusão de
carga horária, nome do projeto, profissional do Serviço Social e discriminação dos
demais profissionais inclusos no projeto acima mencionado
CONSIDERANDO: A alteração de valor na captação de recursos, sendo que, em
2019 era um valor aprovado de R$20.000,00, foi alterado para R$45.000,00,
conforme recibo.
Resolve:
Artigo 1º -Aprovar as alterações efetuadas no Projeto “Programa de Integração
AABB na Comunidade/Projeto Político Pedagógico”, desenvolvido pela Associação
Atlética Banco do Brasil.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Caratinga, 03 de Maio de 2022.
_____________________________________________
Carla Patrícia Ferreira Silva
Presidente-CMDCA
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Resolução nº 099 de 03 de maio de 2022.
Dispõe sobre a Retificação da resolução
nº091/21 da aprovação do Projeto “Academia
de Futebol-Projeto Esportivo e Socioeducativo”,
desenvolvido pela Associação Atlética Banco do
Brasil e da autorização de chancela para a
AABB- Associação Atlética Banco do Brasil.
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Caratinga/MG-CMDCA, com base nas Leis Federais nº 8.069/90 e Lei Municipal
3.213/2010 bem como a Resolução nº 137 do CONANDA em seu Art. 13 §1º que
autoriza módulo chancela para captação de recursos ao Fundo dos Direitos da
Criança e do Adolescente destinados a projetos aprovados pelo CMDCA, conforme
deliberação em plenária ocorrida na reunião Ordinária do CMDCA no dia 27 do
mês de Abril do ano de 2022.
CONSIDERANDO: As alterações efetuadas no Projeto “Academia de FutebolProjeto Esportivo e Socioeducativo”- AABB no que tange à inclusão de carga
horária, profissional do Serviço Social e discriminação dos demais profissionais
inclusos no projeto acima mencionado, conforme projeto anexo.
CONSIDERANDO: A alteração de valor na captação de recursos,sendo que, em
2021 o valor aprovado foi de R$66.000,00 valor este reduzido para
R$40.000,00,conforme recibo.
Resolve:
Artigo 1º -Aprovar as alterações efetuadas no Projeto “Academia de FutebolProjeto Esportivo e Socioeducativo”, desenvolvido pela Associação Atlética Banco do
Brasil.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Caratinga, 03 de Maio de 2022.
_____________________________________________
Carla Patrícia Ferreira Silva
Presidente -CMDCA
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Processo administrativo nº 192/2018
Inexigibilidade nº 010/2018
O Município de Caratinga, com sede administrativa no endereço à Coronel Ferreira
Santos, 30, Centro, inscrito no CNPJ sob o Nº. 18.334.268/0001-25, isento de
inscrição estadual, com objetivo de atender ao princípio da publicidade, torna público
que houve alteração de “valores de itens do credenciamento” do Edital referente ao
processo acima referenciado nos seguintes termos:
Onde originalmente se credenciou:
ANEXO I – Detalhamento
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID
.

VALOR
UNIT.

3

023010019- Citopatológico
Cérvico-vaginal/Microflora

UND

R$ 6,97

UND

R$ 7,30

UND

R$
15,97

4
5

0203010086- Citopatológico
Cérvico- Vaginal / Micro –
flora de rastramento
0203010043- Citopatológico
de Mama

Altera-se para:
ANEXO I – Detalhamento

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID
.

VALOR
UNIT.

3

023010019- Citopatológico
Cérvico-vaginal/Microflora

UND

R$
13,72

UND

R$
14,37

UND

R$
35,34

4
5

0203010086- Citopatológico
Cérvico- Vaginal / Micro –
flora de rastramento
0203010043- Citopatológico
de Mama

Em ato contínuo, informa-se que após a publicação na imprensa oficial deste ato, a
alteração quantitativa acima mencionada produzirá imediato reflexo nos termos de
credenciamento já firmados com a Administração.
Por fim e, em atenção ao respeito aos pactos firmados, informa-se que as sociedades
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empresárias já credenciadas, caso entendam por bem não aquiescerem no aumento
quantitativo em relação as suas empresas, conforme quadro sinóptico acima, poderão
formalizar o pedido de respectiva exclusão junto a este Departamento de
Contratações.
Outras informações poderão ser obtidas pessoalmente no endereço mencionado no
preâmbulo ou pelo telefone (33) 3329 8023.
Caratinga, 1° de abril de 2022.
_____________________________
Bruno César Veríssimo Gomes
Superintendente de Contratos e Licitações
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Despacho de Suspensão de Processo Licitatório
Processo Licitatório Nº 053/2022
Tomada de Preços Nº 004/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE
ESTUDO DE CONCEPÇÃO, ESTUDO AMBIENTAL, PROJETO BÁSICO, PROJETO
EXECUTIVO, ALÉM DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO (INCLUINDO O CADASTRO
TÉCNICO), PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE LOCALIDADES DO
MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG, CONFORME CONTRATO N° 602693-36, PROGRAMA:
PROTRATAR, AGEVAP/CAIXA.
CONSIDERANDO os questionamentos apresentados pelas vias oficiais, em face do
presente Processo Licitatório;
CONSIDERANDO que tais questionamentos estão diretamente direcionados ao Termo
de Referência;
CONSIDERANDO que o Termo de Referência foi elaborado pela Secretaria de Meio
Ambiente e Serviços Urbanos e, portanto, traz em seu bojo matéria de ordem
técnica, a que o Departamento de Compras e Licitação não tem condições ex officio
de sanar todas as dúvidas e questionamentos levantados;
CONSIDERANDO que o certame está agendado para o dia 05 de maio do corrente
ano, às 09h00min;
CONSIDERANDO a necessidade de maior tempo para sanar possíveis vícios do
Instrumento Convocatório;
CONSIDERANDO a supremacia da Administração Pública na condução
encerramento dos procedimentos licitatórios em andamento em sua instância;

e

CONSIDERANDO que a Administração deve reconhecer e anular, suspender ou
revogar seus próprios atos quando acometidos de ilegalidades com fulcro no art. 49
da Lei Federal n° 8.666/93 e nas Súmulas n° 346 e 473 do STF;
CONSIDERANDO que o prosseguimento do processo sob a forma em que se
encontra, configuraria afronta aos princípios da legalidade, da moralidade, da
isonomia e da busca da proposta mais vantajosa, além de ocasionar eventuais
prejuízos à terceiros licitantes e/ou ao erário público.
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RESOLVE:

SUSPENDER sine die o certame licitatório do PROCESSO Nº 053/2022 – TOMADA
DE PREÇOS Nº 004/2022, até que se proceda a reanálise do Edital Convocatório.
DETERMINAR o RETORNO dos autos à origem, para estudos acerca do correto
processamento do Termo de Referência e o seu REFAZIMENTO (se necessário), para
continuidade ou abertura de eventual novo procedimento licitatório;
DETERMINAR ainda ao Setor de Licitações desta Administração, para o
processamento da publicidade do ato de SUSPENSÃO, através de meios
regularmente utilizados.

CUMPRA-SE.

Caratinga, 04 de maio de 2022.

Bruno César Veríssimo Gomes
Presidente da CPL

ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR

TATIANE MARIA PAULINO
PORTARIA Nº 001/2022

Trav. Cel. Ferreira Santos, 30 – Centro - CEP – 35300-024 - Caratinga-MG
E-mail: diariooficial@caratinga.mg.gov.br site: www.caratinga.mg.gov.br

Página 32 de 35

PODER EXECUTIVO
Diário Oficial Eletrônico do Município de Caratinga - MG

Caratinga, 04 de maio de 2022 – ANO X -|Nº 5274– Lei nº 3.357/2013
Processo Administrativo nº 192/2018
Inexigibilidade nº 010/2018
O Município de Caratinga, com sede administrativa no endereço à Coronel Ferreira
Santos, 30, Centro, inscrito no CNPJ sob o Nº. 18.334.268/0001-25, isento de
inscrição estadual, com objetivo de atender ao princípio da publicidade, torna público
que houve alteração de “valores de itens do credenciamento” do Edital referente ao
processo acima referenciado nos seguintes termos:
Onde originalmente se credenciou:
ANEXO I – Detalhamento
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID
.

VALOR
UNIT.

3

023010019- Citopatológico
Cérvico-vaginal/Microflora

UND

R$ 6,97

UND

R$ 7,30

UND

R$
15,97

4
5

0203010086- Citopatológico
Cérvico- Vaginal / Micro –
flora de rastramento
0203010043- Citopatológico
de Mama

Altera-se para:
ANEXO I – Detalhamento

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID
.

VALOR
UNIT.

3

023010019- Citopatológico
Cérvico-vaginal/Microflora

UND

R$
13,72

UND

R$
14,37

UND

R$
35,34

4
5

0203010086- Citopatológico
Cérvico- Vaginal / Micro –
flora de rastramento
0203010043- Citopatológico
de Mama

Em ato contínuo, informa-se que após a publicação na imprensa oficial deste ato, a
alteração quantitativa acima mencionada produzirá imediato reflexo nos termos de
credenciamento já firmados com a Administração.
Por fim e, em atenção ao respeito aos pactos firmados, informa-se que as sociedades
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empresárias já credenciadas, caso entendam por bem não aquiescerem no aumento
quantitativo em relação as suas empresas, conforme quadro sinóptico acima, poderão
formalizar o pedido de respectiva exclusão junto a este Departamento de
Contratações.
Outras informações poderão ser obtidas pessoalmente no endereço mencionado no
preâmbulo ou pelo telefone (33) 3329 8023.
Caratinga, 1° de abril de 2022.
_____________________________
Bruno César Veríssimo Gomes
Superintendente de Contratos e Licitações
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MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG - EXTRATO DE RESULTADO – Pregão Presencial
007/2022. Objeto: Aquisição de Materiais hospitalares para atender Unidades da
Saúde e pacientes em tratamento domiciliar. Certame considerado DESERTO, pelo
não comparecimento de interessados. Mais informações no (33) 3329-8023 / 8019.
Caratinga/MG, 04 de maio de 2022. Bruno César Veríssimo Gomes – Pregoeiro.
MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG - Extrato de Edital – Pregão Presencial
035/2022. Objeto: para Contratação de shows musicais, prestação de serviços
(segurança, recepcionista e vigia), bem como locação de tenda, gerador, Q30,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
ABERTURA: 16/05/2022 as 14h30min. O edital encontra-se à disposição na sede da
Prefeitura e no site: www.caratinga.mg.gov.br. Mais informações no (33) 3329-8023
/ 8019. Caratinga/MG, 04 de maio de 2022. Bruno César Veríssimo Gomes –
Pregoeiro.
MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG - Extrato de Edital – Pregão Presencial
089/2021. Objeto: Aquisição de leites e suplementos alimentares para atendimento
de Ordens Judiciais, conforme solicitado pela Secretaria de Saúde. ABERTURA:
23/05/2022 as 09h00min. O edital encontra-se à disposição na sede da Prefeitura e
no site: www.caratinga.mg.gov.br. Mais informações no (33) 3329-8023 / 8019.
Caratinga/MG, 04 de maio de 2022. Bruno César Veríssimo Gomes – Pregoeiro.
MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG - Extrato de Edital – Pregão Presencial
083/2021. Objeto: Aquisição de Aparelho de CPAP e Circuito de EPAP, para atender
as necessidades da Secretaria de Saúde. ABERTURA: 23/05/2022 as 14h30min. O
edital encontra-se à disposição na sede da Prefeitura e no site:
www.caratinga.mg.gov.br. Mais informações no (33) 3329-8023 / 8019.
Caratinga/MG, 04 de maio de 2022. Bruno César Veríssimo Gomes – Pregoeiro.
MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG - Extrato de Convocação – Tomada de Preços
005/2022, Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de Revitalização
da Praça Coronel Rafael da Silva Araújo (Estação), no Município de Caratinga/ MG.
Fica convocado o licitante: CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS FONTES
LTDA, para abertura do envelope de Proposta a ocorrer na data de 09/05/2022 às
09h00min. Caratinga/MG, 04 de maio de 2022. Bruno César Veríssimo Gomes –
Presidente da CPL.
MUNICÍPIO DE CARATINGA – TORNA PÚBLICO – EXTRATO DE RETIFICAÇÃO–
extrato publicado 03 de maio de 2022 – ANO X -|Nº 5273– Lei nº 3.357/2013.
Processo Administrativo nº 070/2022 – Dispensa por Justificativa nº 03/2022.
OBJETO: locação de imóvel a situado na Rua Manuel Dias, nº 173 – Distrito de
Patrocínio, Caratinga - MG, destinado ao funcionamento da UBS de Patrocínio
durante todo período de reforma do prédio Próprio. RETIFICA-SE: ONDE SE LÊ:8.1 –
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA n° 18/2022 - LEIA-SE: DISPENSA DE
LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA n° 03/2022. Caratinga, 04/05/2022. Erick Gonçalves
Silva – Secretário Municipal de Saúde.
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