
Callink Serviços de Call Center Ltda comunica a funcionária THAIS RODRIGUES DA SILVA (CTPS 
004506463/série 0060 MG) que, considerando sua ausência injustificada do trabalho por mais de 30 
dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma está dispensada, a partir da presente data 
13/05/2021, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT.  Fica a funcionária 
comunicada que deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao Atendimento RH 
da empresa, para as devidas anotações e baixa, bem como deverá entregar no prazo de 48 úteis 
em aludido departamento todos os equipamentos e materiais relativos à empresa, tais como: 
crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão Uniodonto, cartão Cinépolis, uniforme, 
head-fone, cadeado do armário e tudo mais. Fica a funcionária comunicada que o acerto 
rescisório/homologação será no Atendimento RH dia 21/05/2021 às 17:00 horas no seguinte 
endereço: Rua Niterói, nº 1771.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 22/2021. Será realizado no dia 01 de 
junho de 2021 às 09:00 hs o Processo Licitatório de n° 081/2021, na Modalidade 
de Pregão Presencial de n° 22/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços médicos , 
exames e serviços técnicos em medicina e segurança do trabalho, para atender a 
Administração Municipal.. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, 
no site www.coromandel.mg.gov.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da 
prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG,  14 de maio 
de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 066/2021 - Pregão Presencial - "Menor
Preço Global" - Estimado. O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto
- DMAE, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo
Licitatório nº  066/2021, na modalidade "Pregão Presencial" do tipo "Menor Preço
Global"- Estimado, no dia 31 de maio de 2021 às 09:00 horas, no Auditório de Licitações
do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, para
contratação de  empresa especializada em prestação de  serviços de  jateamento e
revestimento (pintura) em tubos de aço ASTM-A36 (revestimento das adutoras Avenida
Rondon Pacheco e ETA Bom Jardim/São Jorge), em atendimento à Diretoria Técnica. Edital
à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na
Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia-MG, 14 de maio de 2021.
Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação de Auxiliar Administrativo (vaga 
exclusiva para PCD – código 412/21) para atuar em  UBERLÂNDIA/MG.

Comunicado de Abertura de Processo Seletivo –  Nº 412/21. 
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico:

http://www.sestsenat.org.br/vagas
durante o período de inscrições,  que será de 17/05 a 31/05/2021.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos, avaliação 
documental e entrevista.

AVISO AOS ACIONISTAS KHEIROS PATER INOVAÇÃO S/A
CNPJ nº29.271.960/0001-78

NIRE 31300119149

KHEIROS PATER INOVAÇÃO S/A (“Companhia”) vem comunicar aos Senhores Acionistas que, 
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) realizada aos 30 de abril de 2021, foi 
aprovado, por unanimidade de votos dos Acionistas presentes, representando 92,60% (noventa e 
dois inteiros e sessenta centésimos por cento) do capital votante da Companhia, um aumento de 
capital nos seguintes termos e condições:
I. Valor do Aumento de Capital,Ações Emitidas e Preço de Emissão
O aumento de capital será no montante de até R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais),mediante 
capitalização em dinheiro, com a subscrição particular de até 4.000.000 (quatro milhões) de novas 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal (“Novas Ações”), ao preço total de emissão de 
até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), ou R$ 1,00 (um real) por ação, fixado com base nos 
incisos I e II do § 1º, do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, com possibilidade de homologação parcial 
desde que sejam subscritas ações que perfaçam o mínimo total de R$3.500.000,00 (três milhões 
e quinhentos mil reais) (“Subscrição Mínima”).
Tendo em vista a possibilidade de homologação do aumento de capital parcialmente subscrito, o 
montante do capital social da Companhia pode passar dos atuais R$ 2.740.000,00 (dois milhões, 
setecentos e quarenta mil reais) para, no mínimo, R$ 6.240.000,00 (seis milhões, duzentos e 
quarenta mil reais) e, no máximo, R$6.740.000,00 (seis milhões, setecentos e quarenta mil 
reais) (“Aumento de Capital”).
As Novas Ações farão jus a todos os dividendos, juros sobre o capital próprio, bonificações e 
eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia após a data de 
homologação do aumento de capital.
II. Razões do Aumento de Capital
Captação de recursos para viabilizar a exploração do objetivo social da Companhia, conforme 
demonstrado de forma pormenorizada na AGOE realizada em 30/04/2021.
III. Direito de Preferência
Será assegurado aos Senhores Acionistas direito de preferência na subscrição das Novas Ações 
emitidas no Aumento de Capital, na proporção da participação societária titularizada por cada 
Acionista na Companhia e dentro da mesma espécie de ações (“Direito de Preferência”).
O Direito de Preferência deverá ser exercido durante o prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar 
do recebimento deste Aviso aos Acionistas, conforme deliberado na AGOE realizada em 
30/04/2021, por meio da celebração de boletim de subscrição a ser colocado à disposição dos 
Senhores Acionistas na sede da Companhia.
IV. Reserva de Sobras
Após o término do prazo para o exercício do Direito de Preferência, os subscritores, na proporção 
dos valores subscritos no âmbito do exercício do Direitode Preferência, terão o direito de adquirir 
as sobras das ações não subscritas (“Sobras”), desde que pertencentes à mesma espécie de 
ações e desde que tenham solicitado, no boletim de subscrição,a reserva de ações.
Findo o prazo para exercício do Direito de Preferência, se existir qualquer número de ações não 
subscritas (mesmo que já tenha sido atingida a Subscrição Mínima), será divulgado aviso aos 
acionistas informando sobre a abertura de prazo de 05 (cinco) dias para subscrição e rateio de 
Sobras.
 O subscritor que pedir reserva de Sobras poderá subscrevê-las na mesma proporção do Direito 
de Preferência na subscrição das Novas Ações, desde que pertencentes à mesma espécie de 
ações.
Se houver mais pedidos de Sobras do que o número total de ações pendentes de subscrição, será 
realizado rateio proporcional entre os subscritores interessados nas Sobras, nos termos do artigo 
171,§7º, alínea “b” da Lei nº6.404/76.
As ações não subscritas após o encerramento da rodada de rateio de Sobras serão canceladas.
V. Forma de Integralização das Novas Ações Objeto do Direito de Preferência
A integralização das Novas Ações deverá ser feita em moeda corrente nacional, à vista ou em até 
12 (doze) parcelas mensais e iguais, sendo que o vencimento da primeira parcela deverá ocorrer 
no  ato da subscrição e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, sendo certo que a 
última parcela não poderá ultrapassar o dia 20 de maio de 2022.
VI. Homologação do Aumento de Capital
Atingida a Subscrição Mínima e ultimada, pelo menos, uma rodada para subscrição de Sobras, 
nova assembleia geral extraordinária será convocada para homologar o Aumento de Capital, ainda 
que parcialmente subscrito, e alterar a redação do artigo 5º do Estatuto da Companhia para 
contemplar a nova cifra do capital social.
VII. Mora na Integralização das Novas Ações Objeto do Direito de Preferência
Em caso de atraso na integralização das Novas Ações pelo respectivo subscritor incidirá multa de 
10% (dez por cento) sobre a(s) parcela(s) inadimplida(s), juros de mora à razão de 1% (um por 
cento) ao mês ou fração e correção monetária peloI GP-M/FGV, computados desde a data do 
vencimento até a do efetivo pagamento.
Considerando a urgência na captação do recurso decorrente do Aumento de Capital, cuja 
frustração poderá gerar inclusive a inviabilização do alcance do fim social da Companhia, caso o 
atraso na integralização de qualquer parcela das Novas Ações ultrapasse o prazo de 15 (quinze) 
dias contado a partir de seu vencimento, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério: (i) valer-se 
da prerrogativa estampada no artigo 107, I, da Lei nº6.404/76; ou (ii) declarar as ações 
correspondentes, desde logo, caducas, integralizando o capital social à custa de lucros ou de 
reservas a fim de mantê-la sem tesouraria até a sua alienação aos próprios acionistas adimplentes 
ou a terceiro; ou(iii)colocar desde logo as referidas ações em com isso, a fim de que sejam 
alienadas de imediato aos próprios acionistas adimplentes ou a terceiro; ou (iv) cancelar as ações 
correspondentes, com a redução proporcional do capital social da Companhia.

Uberlândia/MG,03 de maio de 2021.
Jandson Pereira Tavares Junior

Presidente
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UFU

Universidade abre vagas  para curso de programação
 � DA REDAÇÃO

O Programa Jovens Pro-
gramadores (JP) da Universi-
dade Federal de Uberlândia 
(UFU) está com inscrições 
abertas para o curso Progra-
mação de Computadores. Ao 
todo, estão sendo disponibi-
lizadas 100 vagas.

O curso tem como pú-
bl ico-alvo estudantes do 
Ensino Básico que estejam 
entre o 9º ano do Ensino 
Fundamental e o 3º ano do 
Ensino Médio. A iniciativa é 
gratuita e está sendo ofereci-
da a estudantes que residem 
nas cidades de Uberlândia, 
Monte Carmelo, Ituiutaba e 
Patos de Minas. 

De acordo com a monitora 
do JP, Livia Oliveira, a pro-
posta é que os participantes 
sejam mais do que usuários 
de tecnologia, mas também 
protagonistas no desenvolvi-
mento delas, independente 
da área de atuação. “Os 

maiores objetivos do JP são 
estimular e desenvolver nos 
jovens da Educação Básica 
o comprometimento com o 
estudo, o raciocínio lógico e 
matemático, o entendimento 
dos conceitos de causa e 
consequência, o encadea-
mento de ideias e o conheci-
mento tecnológico”, afirmou.

Durante o  per íodo de 
isolamento social, devido 
à pandemia de covid-19, o 
programa decidiu ofertar o 
curso de forma remota. 

 � INSCRIÇÕES

As inscrições acontecem 
até o dia 21 de maio através 
do site do Programa Jovens 
Programadores. Existem qua-
tro condições para participar 
do curso: ser aluno regular-
mente matriculado em escolas 
de Ensino Básico das cidades 
mencionadas acima, estar 
cursando o 9º ano do Ensino 

Fundamental ou 1º, 2º ou 3º 
ano do Ensino Médio, possuir 
computador com acesso à 
internet, microfone e webcam 
para participar das aulas, ter a 
autorização do pai ou respon-
sável legal para se inscrever e 
participar do curso. 

Todo o conteúdo do curso 

será gravado e disponibili-
zado para os participantes. 
Além disso, durante o se-
mestre, os estudantes ain-
da terão à disposição todo 
acompanhamento e suporte 
para poderem realizar as 
tarefas propostas pelos ins-
trutores.
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