
Fundação Carlos Silvério da Rocha de Proteção do Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável 
                                 Rua Piachentino Bonamichi, 137 - Centro - Inconfidentes/MG

CNPJ: 14.512.627/0001-36 - Tel.: (35) 34641328 
Fundada em 30/06/2011

Edital 001/2018 
 Seleção para Psicopedagoga Clínica e Institucional 

Tipo: Menor Preço 

O  Diretor-Presidente  da  Fundação  Rocha,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  e  com  base  na
legislação  vigente,  torna  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  realizará  processo
seletivo do tipo  MENOR PREÇO.  Encerrando-se o prazo para  recebimento  dos  envelopes  da
PROPOSTA e dos  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia  29 de março de 2018 até às
10h, na Rua Piachentino Bonamichi, 138 – Fundação Rocha – Inconfidentes - MG.

1. LOCAL, DATA E HORA

1.1-  Entrega dos envelopes na sala de reuniões da Fundação Rocha, no dia 29/03/2018, até às 10h,
horário de Brasília - DF. 

2. DO OBJETO

2.1 O presente Edital tem por objetivo contratação de 1 (um) profissional autônomo para o cargo de
Psicopedagogo  para  atendimento  no  PROJETO  ORIENTAÇÃO  E  ATENDIMENTO  À
CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E OUTRAS DEFICIÊNCIAS
aprovado pelo edital  01/2017 -  PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  1ª
VARA CÍVEL, CRIME E VEP – OURO FINO/MG e coordenado pela Fundação Rocha. 

2.2  O Atendimento  será  realizado  quinzenalmente  com duração  de  50  min  para  cada  criança.
Totalizando 20  (vinte) atendimentos no mês.

3. DO PERÍODO DE CONTRATO

3.1 O contrato tem por vigência o prazo determinado de 3 (três) meses a partir do início do projeto,
conforme orçamento previamente aprovado.

4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

4.1 -  Para participação neste  Edital,  o candidato(a)  deverá apresentar sua proposta de preço e
documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, sobrescritos com os
dizeres abaixo indicados:
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4.2 Deverá constar  dentro do envelope

a) Cópias de documentos: CPF e RG.

b)  Cópia comprovante de Endereço.

c) Cópias do Diploma de Curso Superior em Pedagogia devidamente reconhecido pelo MEC

d)  Cópias Diploma de Pós-Graduação em Psicopedagogia devidamente reconhecido pelo MEC

e) Orçamento do valor de atendimento/hora (50mim), com nome completo, endereço e telefone e
assinatura.

4.3 A apresentação dos documentos ou informações falsas ou inexatas implicará o cancelamento da
inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, a qualquer momento.

5. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS

5.1 A seleção do candidato(a) será realizada por meio do orçamento de menor preço. 

6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

6.1 Em caso de empate entre mais de uma proposta o critério adotado será o de maior idade.

7. DOS RECURSOS

7.1 O candidato(a) terá prazo de dois (2) dias úteis, contados da data de divulgação do resultado,
para apresentar recurso fundamentado que deverá ser dirigido ao Diretor-Presidente, devidamente
protocolado na Secretaria da Fundação Rocha.

7.2 A resposta ao recurso ficará à disposição do interessado(a) na referida Secretaria, no prazo de
dois (2) dias úteis, contados do término do prazo recursal.

 

8. DO RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

8.1 A divulgação da relação dos(as) candidatos(as) classificados(as) será feita no dia 03/04/2018 no
site oficial da Fundação Rocha www.fundacarlosrocha.org e no quadro de avisos da Instituição.

Inconfidentes, 22 de março de 2018 

Adriana Dalo Rodrigues Barbosa
Diretor Presidente

http://www.fundacarlosrocha.org/

