
 

 
 
 
 
 

UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA - UGP 
INFORMAÇÕES DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

 
Considerando que no dia 15/02/2021 foram publicados os Extratos 001, 002, 003, 004, 005, 006 e 007/2021; 
 
Considerando que os candidatos deverão apresentar as Manifestações de Interesse devidamente acompanhadas do 
Currículo, Documentos Pessoais (identidade, CPF e comprovante de residência) e demais documentos que 
comprovem a experiência solicitada para o desempenho da função; 
 
Considerando que a documentação deverá ser entregue pessoalmente no endereço da Unidade de Gestão do 
Programa, servindo o endereço eletrônico somente para envio de pedido de esclarecimentos e/ou para sanar 
dúvidas acerca da seleção; 
 
Considerando que a publicação se deu em 15/02/2021 e que não houve qualquer alteração substancial nas regras 
da Seleção dos Consultores Individuais, permanece inalterado o prazo para apresentação da documentação,  qual 
seja, 10 (dez) dias a contar da data da publicação, sendo certo que o prazo final é o dia 25/02/2021. 
 
Nos Extratos n° 001, 002, 003, 004, 005, 006 e 007/2021, 
 
Onde se lê 
 
“As Manifestações de Interesse (Currículos e Documentação) deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias a 

contar da data da publicação, das 10 às 16 horas,  na Unidade de Gestão do Programa (UGP), localizada no 

Caminho Niemeyer – Rua Jornalista Rogério Coelho Neto S/N – Sala 04 – Centro Administrativo – Centro – 

Niterói – Rio de Janeiro - CEP: 24.020-011/ Telefone: (21) 2620-9924 ou, ainda, mediante e-mail, para o 

endereço eletrônico ugpbid@smo.niteroi.rj.gov.br.” 

 
Leia-se 
 
As Manifestações de Interesse (Currículos e Documentação) deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias a 

contar da data da publicação, das 10 às 16 horas,  na Unidade de Gestão do Programa (UGP), localizada no 

Caminho Niemeyer – Rua Jornalista Rogério Coelho Neto S/N – Sala 04 – Centro Administrativo – Centro – 

Niterói – Rio de Janeiro - CEP: 24.020-011. 

 
 
Atesto veracidade dos dados acima. 
 
 

 

Niterói, 18 de fevereiro de 2021 
 

 

VICENTE AUGUSTO TEMPERINI MARINS 

Secretário de Obras e Infraestrutura 

 


