
 
 

 

     
                                        ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                          PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL 
 

                                          Edital para Orçamentos 

 
            As Secretarias Municipais de Trabalho, Habitação e Assistência Social/SMTHAS, Secretaria 

Municipal da Saúde da Saúde/SMS e o Centro de Atenção Psicossocial/CAPS, publicam que nos dias 

12 e 15/07/2019, estarão recebendo orçamentos para média de preços  para a prestação de 

serviços  de oficineiros para o CRAS, CREAS, Bolsa Família, ACESSUAS TRABALHO, Criança Feliz, 

CAPS e ESFs. 

As empresas ou profissionais interessados deverão encaminhar orçamentos de preços, conforme a 

relação de oficinas e condições abaixo estabelecidas. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Vagas para oficineiros(as): educador(a) social -16 h/aulas semanais., artesanato -16 h/aulas 

semanais, esporte e lazer- 16h/aulas semanais, beleza - 10h/aulas semanais, gastronomia -

20h/aulas semanais , artes cênicas - 10h/aulas semanais, capoeira – 10h/aulas semanais, dança – 

10h/aulas semanais, auxiliar administrativo – 40h/aulas semanais, motorista – 40h/aulas semanais, 

assistente social – 30h/aulas semanais, pedagogo a – 30h/aulas semanais, cadastrador do bolsa 

família – 40h/aulas semanais, auxiliar de informática – 20h/aulas semanais, coordenador Acessuas 

trabalho – 30h/aulas semanais, visitador do criança feliz – 20h/aulas semanais, supervisor do 

criança feliz – 30h/aulas semanais. 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS: 

Programa: Oficinas Terapêuticas 

Vagas para oficineiros(as):  educador(a)  físico(a) – 10h/aulas semanais, dança – 02h/aulas 

semanais, artesanato 04h/aulas semanais- , teatro – 02h/aulas semanis , e música – 02h/aulas 

semanais . 

 
 

 

 

 

 

 



 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/CAPS: 

Programa: Oficinas Terapêuticas 

Vagas para Oficineiros(as): alfabetização – 02h/aulas semanais, atividades lúdicas e 

psicomotricidade – 02h/aulas semanais, e artesanato – 02h/aulas semanais 

 
 O orçamento  deverá conter; nome da oficina, cotação de valor/remuneração mensal para a 

prestação do serviço, nome por extenso, assinatura, CNPJ/CPF, endereço e telefone do 

responsável pelo mesmo. 

 O orçamento não poderá apresentar rasura, e não será recebido fora das datas e horários 

determinados neste documento. 

 Os interessados em fornecer orçamentos deverão comparecer nos seguintes endereços e 

horários para a entrega dos mesmos para a média de preços mensal para os serviços. 

 

Secretaria Municipal de Trabalho, 

Habitação e Assistência Social 
Secretaria Municipal da Saúde 
 

Centro de Atenção 
Psicossocial/CAPS: 
 

Local: Secretaria Municipal de 
Trabalho, Habitação e Assistencia 
Social 
Data: 12/07/2019 e 15/07/2019 
Endereço: Rua Amaro Souto, 2718 
Horário: 14h às 17h 
 

Local:Secretaria Municipal da Saúde 
Data: 12/07/2019 e 15/07/2019 
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº, sala 
de EPIDEMIOLOGIA (junto  a sala de 
Vacinação). 
 
Horário: 8h ás 12h 
 

Local: CAPS 
Data: 12/07/2019 e 15/07/2019 
Endereço:RuaFrancisco Neto, 
Neto, 640- 
 Bairro: Artidor Ortiz 
 
Horário: 8h ás 12h 
 

 
        MAIORES INFORMAÇÕES JUNTO AOS ENDEREÇOS ACIMA EXPOSTOS. 

 
MODELO DE ORÇAMENTO ( Entregar em envelope lacrado) 

 

Secretaria Oficina Carga Horária Valor Mensal 

    

    

    

 

 

Nome: 

CPF/CNPJ 

Endereço: 



Telefone: 

Data: 

Observação: 

OBS. Concursados aprovados que estejam na banca do Município e, que os cargos coincidam 

com as oficinas ofertadas poderão dar orçamentos para média de preços e participar do edital 

de seleção, a ser publicado, no entanto é importante salientar que as oficinas têm prazo 

determinado e remuneração com valor abaixo do plano de cargos e salários do Município por 

tratar-se de recursos de programas e projetos. 

Outrossim, informamos que em caso do cocursado aprovado ser  selecionado para a prestação 

de serviços de oficineiros, o mesmo não estraá impedido de nomeação para o quadro do 

Município, conforme necessidade e classificação.  

 

Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social 

Secretaria Municipal da Saúde 

 

 


