
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Palácio Dr. Heraclides Santa Helena 

 

PRORROGAÇÃO DO EDITAL Nº 005/2018 

 
 O MUNICÍPIO DE QUARAÍ, representado pelo Senhor Prefeito Municipal, MARIO RAUL DA 

ROSA CORRÊA com amparo na Constituição Federal (Art. 37, inciso IX) e no uso de suas 

atribuições legais, considerando o Convênio entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário da 

Comarca de Quaraí para a implantação e execução do Projeto Apadrinhar, RESOLVE: 

 

1. Prorrogar a partir do dia 24 de outubro de 2018 a 21 de novembro de 2018 o prazo para 

inscrição do Projeto Apadrinhar: 

 

1.1  Local, Período e Horário: 

Local: Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), situada na Rua Duque 

de Caxias, nº 1080, Centro. 

Datas: 18 de outubro a 21 de novembro do corrente ano. 

Horário: Das 14h às 17:00 horas, de segunda a quinta-feira. 

 

1.2  O cadastro será recebido no endereço acima mencionado. O requerimento de cadastro implica 

no conhecimento e aceitação de todas as condições estabelecidas no Edital. 

 

2. Alterar o cronograma das avaliações 

2.1 Os candidatos inscritos deverão no dia 27 de novembro do corrente ano às 11:00h, comparecer 

ao fórum local para exposição do programa. Onde o não comparecimento deverá ser justificado no 

prazo máximo de 24hrs, sob pena de indeferimento da inscrição. 

 



2.2 O processo de avaliação será compreendido entre os dias 28 de novembro a 11 de dezembro do 

ano corrente, com entrevista individual e familiar com Psicóloga e Assistente Social; Avaliação 

Psicológica; Visita domiciliar. 

 

3. Alterar a divulgação dos candidatos aptos 

3.1 A lista dos candidatos aptos a iniciarem o processo de aproximação com as 

crianças/adolescentes institucionalizadas será publicada no Mural do Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS) e no site oficial do Município de Quaraí na internet: 

www.quarai.rs.gov.br, no dia 14 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE QUARAÍ, EM 23 DE OUTUBRO DE 

2018. 

 

 

 

 

 

http://www.quarai.rs.gov.br/

