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PROCESSO 20.0.000024640-0 

 

   Documentos Oficiais  
 

 

 

 

    GABINETE DO PREFEITO  
 

 
 

PORTARIA 212/2020 
PROCESSO 19.20.000000946-2 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuições que Ihe confere o inciso II do 
artigo 94 da Lei Orgânica do Município, torna púbIica a Portaria nº 212/2020 que aprova o ProtocoIo de 
Enfermagem da Atenção Primária à Saúde - Saúde da Criança, conforme Iink em anexo. 

Porto AIegre, 29 de junho de 2020. 

NELSON MARCHEZAN JÚNIOR, Prefeito de Porto AIegre. 

 

 
Portaria nº 212/2020 

http://dopaonIineupIoad.procempa.com.br/dopaonIineupIoad/3433_ce_293393_1.pdf 

Anexo 

http://dopaonIineupIoad.procempa.com.br/dopaonIineupIoad/3433_ce_293393_2.pdf 

    SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, por intermédio da Secretaria MunicipaI de PIanejamento e Gestão e da 
Fundação La SaIIe, torna púbIico o fim da suspensão dos CONCURSOS PÚBLICOS 605 a 612 - 
PROFESSOR - ÁREAS DO CONHECIMENTO, regidos peIo EditaI de Abertura 22/2020, bem como as 
seguintes disposições: 

 

1. As inscrições efetivadas no período de 16 a 23/03/2020 e o pagamento das respectivas taxas de inscrição 
que observaram o previsto no EditaI de Abertura 22/2020 serão considerados váIidos, sendo desnecessária 
adoção de novas providências peIos candidatos nessa situação, por ocasião da abertura do novo período de 
inscrição. 

2. Fica atuaIizado o CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, conforme ANEXO I deste EditaI. 
 

3. A reabertura das inscrições dar-se-á a partir das 09 horas do dia 02 de juIho de 2020 até as 18 horas do 
dia 31 de juIho de 2020, conforme Cronograma de Execução atuaIizado e constante no ANEXO I deste 
EditaI. 

4. O úItimo dia para pagamento da taxa de inscrição será 03 de agosto de 2020, mantidos vaIor, forma de 
pagamento e disposições reIativas à homoIogação da inscrição, conforme itens 4.4 e 4.7 do EditaI de 
Abertura 22/2020. 

5. O ResuItado dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição conforme ANEXO II deste EditaI. 
5.1 Os candidatos interessados em interpor recurso referente ao ResuItado dos Pedidos de Isenção da Taxa 
de Inscrição poderão fazê-Io no período de 03 a 07 de juIho de 2020, conforme Cronograma de Execução 
constante no ANEXO I deste EditaI. 
5.2 O candidato poderá interpor recurso administrativo, remetido à Fundação La SaIIe, através do 
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site https://sgc.fundacaolasalle.org.br/portal/modulos/abertura.php ou endereço 
eletrônico recursos@fundacaolasalle.org.br, dentro do prazo estipulado neste Edital. Os recursos 
administrativos enviados por e-mail serão aceitos até o horário limite das 23horas59minutos do último dia 
para entrega, conforme cronograma de execução previsto no ANEXO I deste Edital, devendo o arquivo 
eletrônico ser enviado nas extensões “.doc”, “.pdf” ou “.jpg”. 

 

6. Fica decidido, quanto aos pedidos de devolução do valor da taxa de inscrição, conforme itens 3 e 4 do 
Edital 24/2020: 

 
 
 
 

6.1 Fica encerrado o prazo para solicitação da devolução do valor da taxa de inscrição, conforme 
disposto nos itens 3 e 4 do Edital 24/2020, a contar da publicação deste Edital, considerando o fim da 
suspensão dos CONCURSOS PÚBLICOS 605 a 612 - PROFESSOR - ÁREAS DO CONHECIMENTO. 

 

7. O novo horário de atendimento dos candidatos na sede da Fundação La Salle que passa a ser de 
segunda-feira a sexta-feira, das 9 horas às 12 horas e das 13 horas e 30 minutos às 18 horas. 

8. As demais disposições contidas no Edital de Abertura 22/2020 permanecem inalteradas. 

Município de Porto Alegre/RS, 23 de junho de 2020. 

JULIANA GARCIA DE CASTRO, Secretária Municipal de Planejamento e Gestão. 

 

Anexo I - Cronograma de Execução 

http://dopaonlineupload.procempa.com.br/dopaonlineupload/3433_ce_293357_1.pdf 

Anexo II - Resultado dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição 

http://dopaonlineupload.procempa.com.br/dopaonlineupload/3433_ce_293357_2.pdf 

    SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
 

 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 007/2020 - SMDE 
PROCESSO 20.0.000043159-2 

 

Dispõe sobre o funcionamento e operacionalização das atividades 
na SMDE e estabelece outras providências. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, no uso de suas atribuições legais, e 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 20.625/20 que decreta o estado de calamidade pública e consolida 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
novo Coronavírus (COVID-19), no Município de Porto Alegre; 
CONSIDERANDO que especialistas no assunto orientam o distanciamento social, como forma de contenção 
do contágio e propagação do vírus; 
CONSIDERANDO a disponibilização de funcionalidades de tecnologia da informação que facilitam a 
realização de trabalho à distância; 
CONSIDERANDO que a implementação do processo eletrônico judicial e administrativo possibilita a 
realização do trabalho remoto ou à distância; 
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção dos serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e de redução das possibilidades de transmissão do Coronavírus, causador do COVID-19; 
CONSIDERANDO a necessidade de eliminar os focos de contaminação, como o registro biométrico; 

RESOLVE: 
Art. 1º Para fins desta Instrução Normativa, constitui trabalho remoto a modalidade de trabalho realizado à 
distância, fora das dependências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com a utilização 
de recursos tecnológicos de informação e de comunicação, salvo as atividades consideradas de natureza 
essenciais. 
Parágrafo único. Constitui obrigação relativa ao trabalho remoto, dentre outras, o atendimento aos processos 
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