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2ª ERRATA - CHAMADA PÚBLICA Nº 047/2016 
 
Chamada Pública Simplificada nº 047/2016 de 15/08/2016, com objetivo de credenciamento de 
profissionais para realização de oficinas do projeto. 
Em atendimento ao projeto “ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA E EMPREENDEDORISMO 
COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO” no âmbito do convênio PMSP/TERMO DE 
CONVÊNIO nº 025/2014/SDTE e processo nº 2014-0.301.093-1, celebrado em 18/12/2014 entre a 
UNISOL BRASIL e a SDTE/PMSP, torna público que por um erro material de digitação, quando da 
consolidação do Edital supramencionado, no quadro de procedimentos para a pontuação e 
classificação final no item 5, da cláusula “7.5 – A SELEÇÃO E OS CRITÉRIOS”, houve alteração 
no critério para desclassificação automática, conforme discriminado abaixo:  
 

Chamada Pública nº047/2016 

Onde se lê 

Procedimentos para a pontuação e classificação final 

1) Para cada critério foi estabelecido um valor de peso. 

2) O valor total de cada critério será o valor do peso multiplicado pela quantidade da documentação 
comprobatória exigida. 

3) O valor total da pontuação obtida será a somatória simples das pontuações obtidas em cada critério. 

4) O selecionado será àquele que obtiver o maior valor total da pontuação. 

5) Será automaticamente desclassificado o candidato que obtiver “zero” nos critérios 3 e 4 

6) No caso de empate na pontuação total final, será classificado aquele que apresentar maior valor no 

critério nº 4. 

7) Na persistência do empate, o selecionado será aquele que apresentar maior pontuação no critério nº 

3. 

8) Persistindo o empate, a comissão de seleção reserva-se o direito de classificar na ordem 
decrescente, entre os candidatos empatados, o candidato que julgar mais apto ao exercício das funções. 

Onde se lê 

Procedimentos para a pontuação e classificação final 

1) Para cada critério foi estabelecido um valor de peso. 

2) O valor total de cada critério será o valor do peso multiplicado pela quantidade da documentação 

comprobatória exigida. 

3) O valor total da pontuação obtida será a somatória simples das pontuações obtidas em cada critério. 

4) O selecionado será àquele que obtiver o maior valor total da pontuação. 

5) Será automaticamente desclassificado o candidato que obtiver “zero” nos critérios 4. 

6) No caso de empate na pontuação total final, será classificado aquele que apresentar maior valor no 
critério nº 4. 

7) Na persistência do empate, o selecionado será aquele que apresentar maior pontuação no critério nº 

3. 

8) Persistindo o empate, a comissão de seleção reserva-se o direito de classificar na ordem 
decrescente, entre os candidatos empatados, o candidato que julgar mais apto ao exercício das funções. 

 
São Bernardo do Campo, 24 de agosto de 2016. 
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