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EDITAL DK CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'232/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO N'08/2020

ERRATA

N.'1

Para atendimento ao disposto no art. 24 )único e art. 25 inciso V da Lei Estadual 15.608/07 e art.
28
e 29 do Decreto 4.507/09, torna-se SKM EFEITO a redação constante no parágrafo único do
25, 26,
item 1.1 do Edital, conforme segue:

"pARÁGRAFO ÚNICO: A Direção de Enfermagem do HUOp, a seu critério, designará 02 (duas) vagas
para Enfermeiro Coordenador dentre os Enfermeiros credenciados, estes além de realizar o objeto do
de Enfermeiro
designada. Para a área/especialidade
contrato, farão a coordenação da área/especialidade
Coordenador, será exigida a Graduação em Enfermagem, com experiência mínima de 02 (dois) anos,
sendo que este, executará uma carga horária de 08 horas por dia, perfazendo um total de 160 horas
mensais, com remuneração no valor de R$ 32,00 a hora, acrescido de aditivo no valor de R$ 1.487,58
(Um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), equivalente a FA-1, referente a
estrutura de cargos)."

Onde se lê:
por intermédio do Coordenador do setor, onde está sendo
prestado os serviços dispostos nesse Edital e executar mediante comunicado prévio, as fiscalizações
que serão feitas com a presença da administração do HUOP."

"Fiscalizar os serviços CONTRATADOS

Leia-se:
"Fiscalizar os serviços CONTRATADOS por intermédio da Dire ão de Enferma em - neste ato
representada por SARA PRISCILA CARVALHO TRKCOSSI, em conjunto com o Coordenador do
Setor, onde está sendo prestado os serviços dispostos nesse Edital e executar mediante comunicado
prévio, as fiscalizações que serão feitas com a presença da administração do HUOP."

Cascavel/Pr, 15 de Maio de 2020
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