
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

AVISO DE PUBLICAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 031/2022/SEJUS/RO.
PROCESSO ELETRÔNICO N ° 0033.090152/2022-22
OBJETO: Credenciamento das instituições de ensino regularmente constituídas, credenciada e autorizada
de acordo com as normas de regência localizadas dentro ou fora do Estado de Rondônia e que tenham
interesse em firmar convênio para concessão de estágio curricular obrigatório não remunerado, destinado
aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de Ensino Superior, Ensino Tecnológico (superior na
área tecnológica), Ensino Médio Técnico Profissionalizante, Educação Profissional. 

A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, através da Presidente nomeada na Portaria nº
147/2022/SUPEL-CI, publicada no DOE do dia 30.09.2022, torna público que encontra-se aberto o prazo
para credenciamento das instituições de ensino pública ou privada, que tenham interesse em participar do
credenciamento da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS.A instituição de ensino interessada em
participar deverá encaminhar os documentos para o e-mail: sejus.geres@gmail.com ou protocolar no
Protocolo da Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS, localizado Av. Farquar, 2986 – Pedrinhas 4º andar
edificio Rio Cautário, Porto Velho - RO, 76801-470, das 07h:30 às 13h:30 - Telefone: (0XX) 69.3216-
5113, tendo como prazo final de inscrições a data de 23/12/2022 às 23h59min (horário de Rondônia).
Mais informações no endereço eletrônico www.rondonia.ro.gov.br/supel e através do telefone: (0XX)
69.3212- 9269.

Publique-se.

 

Porto Velho (RO), 05 de dezembro de 2022.

 

BRUNA GONÇALVES APOLINÁRIO
Presidente - CEL/SUPEL

Documento assinado eletronicamente por Bruna Gonçalves Apolinário, Presidente, em 05/12/2022, às
13:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0034151812 e o código CRC B503E24F.

Referência: Caso responda este(a) Aviso de Publicação, indicar expressamente o Processo nº 0033.090152/2022-
22 SEI nº 0034151812
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