
EDITAL N° 51/2017

CONVOCA PARA INSCRIÇÃO AS ESCOLAS INTERESSADAS NO
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DA CRIANÇA NA REVISÃO DO PLANO

DIRETOR.

Art.  1º  –  A Secretária de Planejamento,  como Presidente do Núcleo Gestor para  a
Revisão do Plano Diretor, no exercício de sua competência de acordo com o Decreto nº
72/2017, torna pública a abertura de inscrições para escolas públicas e particulares do
Município de Passo Fundo participarem das atividades voltadas às crianças referentes
ao planejamento urbano de Passo Fundo.
§ 1º Poderão inscrever-se as escolas de ensino fundamental, públicas e particulares, do
Município de Passo Fundo.
§  2º  As  atividades  serão  direcionadas  aos  terceiros  e  quartos  anos  do  ensino
fundamental.
§ 3º As inscrições serão através de preenchimento de formulário disponível no site
www.pmpf.rs.gov.br
§  4º  No  ato  da  inscrição,  a  escola  deverá  manifestar  interesse  em  participar  das
atividades, indicando o nome da escola, o coordenador responsável, e-mail e telefone
de contato e o número de alunos que pretendem participar das atividades.
Art. 2º – As inscrições das escolas deverão ser realizadas online entre os dias 02 de
outubro e 16 de outubro de 2017.
§1º Após esse período, serão divulgadas todas as escolas inscritas. 
Art.  3º  – O evento de abertura será divulgado em até 05 (cinco) dias úteis após o
fechamento  do  período  de  inscrições,  direcionado  aos  coordenadores  das  escolas
indicados na inscrição.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES – Sec. de Administração
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