PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nota de Publicação
Editais de Chamamento Público para Termo de Colaboração de números 01/2019, 02/2019,
03/2019 e 04/2019

A Comissão de Seleção faz saber:
Disponibiliza-se as respostas para as dúvidas que surgiram dos participantes da audiência
pública referentes a alguns pontos dos editais dos acolhimentos para pessoas em situação de rua:
1) No Plano de Trabalho o item 3 (Detalhamento do Plano) do Anexo 2/4 não precisa ser
preenchido, pois se trata apenas do título da referida seção.
2) A formatação do Plano de Trabalho precisa ser igual à disponibilizada no edital. Para
resolver o problema relatado por um dos participantes de que as tabelas perdiam a configuração
quando o formato do arquivo era convertido para arquivo do Word, vamos disponibilizar na mesma
seção de publicações do site da Prefeitura um anexo com o Plano de Trabalho já convertido neste
formato.
Comissão de Seleção – SEMAS, 11 de abril de 2019.
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Bom dia, colegas:
Seguem as respostas para as dúvidas que surgiram dos participantes da
audiência pública referentes a alguns pontos dos editais dos acolhimentos
para pessoas em situação de rua:
1) No Plano de Trabalho o item 3 (Detalhamento do Plano) do Anexo 2/4
não precisa ser preenchido, pois se trata apenas do título da referida
seção.
2) A formatação do Plano de Trabalho precisa ser igual à disponibilizada
no edital. Para resolver o problema relatado por um dos participantes de
que as tabelas perdiam a configuração quando o formato do arquivo era
convertido para arquivo do Word, vamos disponibilizar na mesma seção de
publicações do site da Prefeitura um anexo com o Plano de Trabalho já
convertido neste formato.
Estas respostas precisam ser enviadas aos e-mails que constam na lista
de presença desse dia, que foi entregue para esta Comissão. Foi um
compromisso que assumi com os presentes já que naquele momento não
dispúnhamos das respostas.
Fico à disposição para dúvidas e esclarecimentos.
Grata,
Erika Lino dos Santos Almeida
Psicóloga - CRP 06/73685
Técnica de Monitoramento - Órgão Gestor/SEMAS
Telefone: 4798-6919
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