02 DE FEVEREIRO DE 2021

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA – IPREMU no uso de suas atribuições,
torna pública a retomada do Edital 01/2020 destinado a selecionar candi
candidatos para o provimento de cargos de Nível Superior, Médio e Funda
Fundamental. Informamos que a Retificação Nº 04, a Lista das Inscrições
Deferidas dos candidatos de ampla concorrência, reserva de vagas para
deficientes e negros será publicada, em sua íntegra, no Quadro de
Avisos e Publicações do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Uberlândia – IPREMU e divulgado no endereço
eletrônico www.uberlandia.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.com.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária

AVISO COM NOVA DATA DE ABERTURA LICITATÓRIA, EM FACE DE ALTERAÇÃO DE
EXCLUSIVIDADE DE ME E EPP, PARA "AMPLA DISPUTA".EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 001/2021 - PREGÃO PRESENCIAL "MENOR PREÇO ITEM" - ESTIMADO

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 001/2021, na
modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Item” - Estimado, dia 17
de Fevereiro de 2021 às 09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon
Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa a Contratação de empresa de
prestação de serviços com hora-máquina de retroescavadeiras com operadores, para
serviços de manutenção das redes de drenagem pluvial e de esgoto, durante o exercício de
2021, em atendimento às Diretorias de Drenagem Pluvial e Técnica, estando o edital à
disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de
Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia-MG, 01 de fevereiro de 2021. Adicionaldo
dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE
Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária LETICIA ISABELA SOLEDADE - 32920
(CTPS 008353640 / série 0050 DF) que, considerando que a colaboradora apresentou atestado na
empresa datados de 23/12/2020 (com afastamento para 01 (um) dia), 31/12/2020 (com afastamento
para 01 (um) dia) e 08/01/2021 (com afastamento para 02 (dois) dias), e estes foram objetos de
investigação interna por parte da Callink, onde foram constatadas a inveracidade dos mesmos, a
colaboradora está dispensada, a partir da data 29/01/2021, em virtude da falta grave cometida,
caracterizada como ato de improbidade, mau procedimento, desídia e ato de indisciplina, com fulcro
no art. 482, alíneas “a”, “b”, “e” e “h”, da CLT. Fica a funcionária comunicada que deverá apresentar
sua CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao Atendimento RH da empresa, para as devidas
anotações e baixa, bem como deverá entregar no prazo de 48 úteis em aludido departamento todos
os equipamentos e materiais relativos à empresa, tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão
Unimed, cartão Uniodonto, cartão Cinépolis, uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais.
Fica a funcionária comunicada que o acerto rescisório/homologação será 08/02/2021 ás 14:00 no
Atendimento RH, no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.
ICASU - Instituição Cristã de Assistência Social de Uberlândia
Unid. 1 - Av. Nicomedes Alves dos Santos, 3900 - Jd. Karaíba
CEP: 38411-106 - Uberlândia/MG
Tel./Fax: (34) 3214-9088/ (34) 3236-4040
Reconhecida da Utilidade Pública Estadual- Lei nº 5218 de 10/07/69
Reconhecida da Utilidade Pública Municipal- Lei nº 1727 de 21/06/68
Reconhecida da Utilidade Pública Federal- Lei nº 91108 de 12/03/85
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Nos termos do Estatuto, a INSTITUIÇÃO CRISTÃ DE ATENÇÃO SOCIOTERAPEUTICA DE UBERLÂNDIA, CNPJ/MF n. 74.026.030/0001-03, através de seu administrador e representante legal ANTÔNIO
NAVES DE OLIVEIRA, CONVOCA todos os demais associados para a Assembleia Geral Extraordinária,
que será realizada na Av. dos Vinhedos no 91 , bairro Morada da Colina, nesta cidade de Uberlândia-MG,
no dia 09 de março de 2021 às 17:30 horasem primeira convocação e às 18:00 horas em segunda
convocação, com a seguinte ordem do dia: Convalidar as deliberações aprovadas pela Assembleia Geral
Extraordinária realizada no dia 07 de janeiro de 2020,que tratou da eleição e posse da Diretoria, Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal para o mandato de 03 (três) anos; em razão de erro material ocorrido no
edital de convocação da assembleia, relativo à denominação da Instituição.
OBS.: Será observado o uso de máscaras, o distanciamento entre os participantes e a utilização de álcool
gel para higienização das mãos.
Uberlândia, 01 de fevereiro de 2021.
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