
 
 

 

 
 

RETIFICAÇÃO Nº 03/2018 
 

 DA PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE PRAZOS  
AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002 – SEMTRAD/2018 

SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
 

A Secretária Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento, no uso de suas atribuições, vem 
por meio deste retificar a prorrogação do cronograma de prazos ao Edital de Chamamento Público 
nº 002-SEMTRAD/2018 para seleção de Organização da Sociedade Civil, permanecendo 
inalterados os demais itens e subitens do referido edital. 
 
Pelo presente, fica retificado a referida prorrogação, no seguinte termo: 
 
ONDE SE LÊ: 

Fica prorrogado o cronograma de prazos do edital nº 002-SEMTRAD/2018, nos seguintes termos: 

Etapas Prazos 

Publicação do Edital de Chamamento Público nº 002/2018 no 
sítio: http://www.semtrad.manaus.gov.br.   
 

22/05/2018 

Data final para recebimento das propostas – Etapa 1 04/07/2018 

Divulgação do resultado preliminar Etapa 1: 
http://www.semtrad.manaus.gov.br 

16/07/2018 

Data final para recebimento das documentações – Etapa 2 19/07/2018 

Divulgação do resultado preliminar Etapa 2 e convocação para 
Etapa 3: http://www.semtrad.manaus.gov.br 

30/07/2018 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar 5 (cinco) dias corridos, 
contados da divulgação 

do resultado 
Apresentação dos casos de sucesso 08/08/2018 
Divulgação do resultado preliminar Etapa 3: 
http://www.semtrad.manaus.gov.br 

13/08/2018 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar Etapa 3 5 (cinco) dias corridos, 
contados da divulgação 

do resultado 
Análise dos recursos pela Comissão de Seleção 5 (cinco) dias corridos, 

contados do fim do 
prazo de interposição 

de recursos 
Homologação e publicação do resultado definitivo, com 
divulgação das decisões recursais proferidas (se houver): 
http://www.semtrad.manaus.gov.br 

31/08/2018 
(data estimada) 

 
  



 
 

 

 

 

LEIA-SE: 

Fica prorrogado o cronograma de prazos do edital nº 002-SEMTRAD/2018, nos seguintes termos: 

Etapas Prazos 

Publicação do Edital de Chamamento Público nº 002/2018 no 
sítio: http://www.semtrad.manaus.gov.br.   
 

22/05/2018 

Data final para recebimento das propostas – Etapa 1 04/07/2018 

Divulgação do resultado preliminar Etapa 1: 
http://www.semtrad.manaus.gov.br 

20/07/2018 

Data final para recebimento das documentações – Etapa 2 25/07/2018 

Divulgação do resultado preliminar Etapa 2 e convocação para 
Etapa 3: http://www.semtrad.manaus.gov.br 

03/08/2018 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar 5 (cinco) dias corridos, 
contados da divulgação 

do resultado 
Apresentação dos casos de sucesso 13/08/2018 
Divulgação do resultado preliminar Etapa 3: 
http://www.semtrad.manaus.gov.br 

17/08/2018 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar Etapa 3 5 (cinco) dias corridos, 
contados da divulgação 

do resultado 
Análise dos recursos pela Comissão de Seleção 5 (cinco) dias corridos, 

contados do fim do prazo 
de interposição de 

recursos 
Homologação e publicação do resultado definitivo, com 
divulgação das decisões recursais proferidas (se houver): 
http://www.semtrad.manaus.gov.br 

04/09/2018 
(data estimada) 

 

Manaus/AM, 16 de julho de 2018. 
 
 

Ananda da Silva Carvalho 
Secretária Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento 

 

 


