
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

AVISO DE PUBLICAÇÃO

 

AVISO DE SUSPENSÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 029/2022/SETUR/RO
PROCESSO ELETRÔNICO: 0038.067546/2022-37
OBJETO: Chamamento público de 60 (sessenta) estudantes universitários dos cursos superiores em biologia, geografia, medicina
veterinária e engenharia de pesca, do estado de Rondônia, para a realização de excursão turística a São Francisco do Guaporé ,
selecionados conforme a ordem cronológica das inscrições e análise dos documentos, sendo que garantem as vagas os primeiros inscritos que
cumprirem todos os requisitos descritos no presente edital, a pedido da Superintendência Estadual de Turismo - SETUR. Fica suspensa a
excursão prevista para os dias 12 a 14 de dezembro, em caráter excepcional. Informamos que a execução do projeto "Ecoturismo em
São Francisco do Guaporé", esta adiada para o primeiro semestre de 2023 , em data a ser definida em conjunto com as coordenadorias de
cada um dos cursos vinculados a cada um dos acadêmicos selecionados através do vigente edital, garantindo aos já selecionados, analisados
os critérios, as vagas que obtiveram durante a vigência do instrumento convocatório, conforme Ofício nº 1763/2022/SETUR-MGEN
(0034307001). DISPONIBILIDADE DO EDITAL E DEMAIS DOCUMENTOS: Consulta e retirada das 07h30min. às 13h30min. (horário de
Rondônia), de segunda a sexta-feira, na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no endereço eletrônico www.rondonia.ro.gov.br/supel. Outras
informações através do telefone: (0XX) 69.3212-9269.
 
 

Porto Velho, 12 de dezembro de 2022.

 

BRUNA GONÇALVES APOLINÁRIO

Presidente - SUPEL/RO

Documento assinado eletronicamente por Bruna Gonçalves Apolinário, Presidente, em 12/12/2022, às
11:29, 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 0034319139 e o código CRC 9315D49B.

Referência: Caso responda este(a) Aviso de Publicação, indicar expressamente o Processo nº 0038.067546/2022-
37 SEI nº 0034319139
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