
Diversos
Protocolo: 2022000664565

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE SOLICITAÇÕES DAS INSCRIÇÕES
EDITAL DE ABERTURA Nº 002/2021

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE PREV  , no uso de suas
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, TORNA PÚBLICO o EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO
PERÍODO DE SOLICITAÇÕES DAS INSCRIÇÕES  , do CONCURSO PÚBLICO aberto pelo Edital nº 002/2021 , nos seguintes
termos:

Art. 1º Fica prorrogada a data do encerramento das inscrições até às 12hrs do dia 13/01/2022 , observado o horário oficial de
Brasília/DF.

I – O Boleto bancário referente à inscrição deverá ser pago até o seu vencimento, 13 de janeiro de 2022 .

Art. 2º Ficam retificadas as seguintes datas previstas no Edital de Abertura nº 002/2021:

5.3 O período para a realização das inscrições será a partir das 09h00min do dia 06/12/2021 às 12hrs do dia 13/01/2022,
observado horário oficial de Brasília/DF, através do endereço eletrônico www.insititutoaocp.org.br.

5.8 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária, até a data de seu vencimento. Caso o
candidato não efetue o pagamento do seu boleto até a data do vencimento, o mesmo deverá acessar o endereço eletrônico
www.insititutoaocp.org.br, imprimir a segunda via do boleto bancário e realizar o pagamento até o dia 13 de janeiro de
2022. As inscrições realizadas com pagamento após essa data não serão acatadas.

5.10 Quanto ao indeferimento da solicitação de inscrição, caberá interposição de recurso, protocolado em formulário próprio,
disponível no endereço eletrônico www.insititutoaocp.org.br, no período da 0h00min do dia 19/01/2022 até às 23h59min do
dia 20/01/2022 , observado o horário oficial de Brasília/DF.

6.7 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará disponível no
endereço eletrônico www.insititutoaocp.org.br a partir da data provável de 18/01/2022.

6.7.1 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como PcD poderá impetrar recurso, em formulário próprio disponível no
endereço eletrônico www.insititutoaocp.org.br, no período das 0h00min do dia 19/01/2022 até às 23h59min do dia 20/01/2022 ,
observado horário oficial de Brasília/DF.

7.3.3 Será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas, devendo o candidato requerer a
alteração através de solicitação assinada pelo próprio candidato através do e-mail de atendimento ao
candidato@institutoaocp.org.br, até a data de 13/01/2022, anexando documentos que comprovem tal alteração, com expressa
referência ao Concurso, cargo e número de Inscrição.

7.6 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem às vagas reservadas para negros, índios e trans estará
disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir da data provável de 13/01/2022. O candidato que tiver a sua
inscrição indeferida poderá impetrar recurso, em formulário próprio disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,
no período da 0h00min do dia 19/01/2022 até às 23h59min do dia 20/01/2022, observado o horário oficial de Brasília/DF.

8.1.4 A pessoa travesti ou transexual (pessoa que se identifica com um gênero diferente daquele que lhe foi designado ao
nascer e quer ser reconhecida socialmente em consonância com sua identidade de gênero) que desejar atendimento pelo
Nome Social, poderá solicitá-lo pelo e-mail candidato@institutoaocp.org.br até às 23h59min do dia 13/01/2022. Juntamente
com a solicitação de atendimento pelo Nome Social, deverá ser anexada cópia simples do documento oficial de identidade do
candidato. O candidato nesta situação deverá realizar sua inscrição utilizando seu Nome Social, ficando ciente de que tal nome
será o único divulgado em toda e qualquer publicação relativa ao Concurso Público.

8.3 Os documentos referentes às disposições dos subitens 6.4.2, 8.1.2, 8.1.3.1.1, 8.1.3.2 e 8.2.1.2 deste Edital deverão ser
enviados, no período das 09h00min do dia 06/12/2021 às 23h59min do dia 13/01/2022, observado o horário oficial de
Brasília/DF, por meio do link Envio de Laudo Médico (candidato PcD e/ou condição especial para prova), disponível no
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br em arquivos salvos nos formatos PNG, JPG, JPEG ou PDF.

9.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br na data provável de
18/01/2022.

9.3 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem efeito suspensivo, em formulário próprio, disponível
no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no período da 0h00min do dia 19/01/2022 até às 23h59min do dia 20/01/2022,
observado o horário oficial de Brasília/DF.

Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
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Porto Alegre/RS, 11 de janeiro de 2022.

JOSÉ GUILHERME KLIEMANN,
Diretor-Presidente.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CLÁUDIO COUTINHO MENDES

Rua Caldas Júnior, 108 - 4° andar
Porto Alegre / RS / 90010-190

Marketing
VANNICE ARRAIS RAMOS 

Rua Caldas Júnior, 108 - 4° andar
Porto Alegre / RS / 90010-190

Contratos
Protocolo: 2022000664434

SÚMULA DE CONTRATO
PROCESSO: Nº0000665/2011 - EMPRESA: Adão Joaquim de Souza Brasil CPF 183.972.120-00 e Claudete da Silva Brasil CPF
318.662.040-68 - OBJETO: Locação de imóvel com 110m², na Rua João Antonio Pereira nº 95, Arambaré/RS - VALOR: R$
2.420,00 mensais - PRAZO: 60 meses a partir de 01/01/2022 - DATA CONTRATO: 22/11/2021 - ENQUADRAMENTO LEGAL: Art.
29, V da Lei 13.303/16

SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DO RIO GRANDE
PAULO FERNANDO CURI ESTIMA

Av. Honório Bicalho, s/nº, bairro Getúlio Vargas
Rio Grande / RS / 96201-020

Divisão de Contratos
ANTONIO CLEBER ROCHA GOULART

Av. Honório Bicalho, s/nº - Bairro Getúlio Vargas
Rio Grande / RS / 96201-020

Contratos
Protocolo: 2022000664435

Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Logística e Transportes

SUPRG

SÚMULA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 930/2017 - SUPRG

CONTRATANTES: Superintendência do Porto de Rio Grande – SUPRG e PHSul Teleinformática Ltda - EPP.
DO OBJETO: São objeto do presente TERMO ADITIVO:
-A prorrogação do prazo do Contrato Original;
-O reajuste do Contrato Original.
DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de que trata a Cláusula Quarta do Contrato Original, a
contar de 11 de janeiro de 2022.
DO REAJUSTE: Fica reajustado o valor de que trata o item 2.1 da Cláusula Segunda – Do preço do contrato original, conforme
solicitado pela Contratada, a partir de 11 de janeiro de 2022 .
O preço do contrato, após o reajuste, efetuado nos termos do Decreto estadual n.º 52.768/2015, passar a ser R$ 6.549,64 (Seis
mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Todos os documentos atinentes a este Contrato encontram-se no Processo Administrativo nº
17/0443-0001812-0, ficando eleito o foro da cidade de Rio Grande/RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente.

Rio Grande, ____ de ___________ de 2022.

Paulo Fernando Curi Estima
Diretor Superintendente da SUPRG
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