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n.º 03/2019, em seu artigo 2, item 2.8 

diz que findo o prazo de contrato 

para substituição da licença que o 

originou, ou no impedimento de 

aceite da vaga disponível, o 

selecionado será mantido no 

Cadastro de Reserva, ocupando a 

última colocação e podendo ser 

convocado quantas vezes necessitar 

enquanto durar a vigência do 

Cadastro, e;

horários disponíveis para as vagas 

oferecidas aos candidatos, através da 

Convocação 35, publicada em 

05/08/2019, não são compatíveis 

com suas disponibilidades de 

trabalho, no presente momento;

A Comissão Organizadora e 

Avaliadora do Processo Seletivo 

Simplificado, Edital 03/2019, 

comunica a reclassificação de 

MÁRCIA CRISTINA DIAS LAMECK 

inscrita para a função de Professor I, 

que passará a ocupar a última 

colocação na listagem geral, de forma 

a manter a possibilidade de novas 

convocações, enquanto durar a 

vigência do cadastro.

Paraíba do Sul, 08 de agosto de 2019.

Setor de Gestão Pública

n.º 03/2019, em seu artigo 2, item 2.8 

diz que findo o prazo de contrato 

para substituição da licença que o 

originou, ou no impedimento de 

aceite da vaga disponível, o 

selecionado será mantido no 

Cadastro de Reserva, ocupando a 

última colocação e podendo ser 

convocado quantas vezes necessitar 

enquanto durar a vigência do 

Cadastro, e;

horários disponíveis para as vagas 

oferecidas aos candidatos, através da 

Convocação 36, publicada em 

06/08/2019, não são compatíveis 

com suas disponibilidades de 

trabalho, no presente momento;

A Comissão Organizadora e 

Avaliadora do Processo Seletivo 

Simplificado, Edital 03/2019, 

comunica a reclassificação de CELENI 

COSTA ZACHARIAS BELLO inscrita 

para a função de Professor I, que 

passará a ocupar a última colocação 

na listagem geral, de forma a manter a 

possibilidade de novas convocações, 

enquanto durar a vigência do 

cadastro.

Paraíba do Sul, 08 de agosto de 2019.

Setor de Gestão Pública

Tendo em vista a reclassificação de 

Márcia Cristina Dias Lameck e Celeni 

Costa Zacharias Bello, dada através 

dos COMUNICADOS n.º 25/2019 e n.º 

26/2019, respectivamente, ficam os 

candidatos abaixo discriminados 

CONVOCADOS a comparecer ao 

Setor de Gestão Pública, sito a Rua 

Visconde da Paraíba, n.º 106 – Centro 

– Paraíba do Sul – RJ, no dia 09 de 

agosto de 2019, sexta-feira, de 9 às 12 

horas ou de 14 às 16 horas, munidos 

dos seguintes documentos:

– XEROX DA CARTEIRA DE 

IDENTIDADE

– XEROX DO CPF

– XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E 

COMPROVANTE DA ÚLTIMA 

VOTAÇÃO

– XEROX DA CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO OU CASAMENTO

– XEROX DA CERTIDÃO 

NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 

14 ANOS (se houver)

– XEROX DA CARTEIRA DE 

TRABALHO (FOTO E VERSO)

– XEROX DO CARTÃO DE PIS/PASEP

– XEROX DO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA (recente)

– 01 FOTO 3X4 

– XEROX CERTIFICADO DE 

RESERVISTA (para sexo masculino)

–- XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO 

COMO PRÉ-REQUISITO

CANDIDATO CONVOCADO:

• SINTHIA MARIA DE ASSIS 

PACHECO – PROFESSOR I;

• MARIA LÚCIA MARQUES DE 

CARVALHO - PROFESSOR I

Paraíba do Sul, 08 de agosto de 2019.

Setor de Gestão Pública

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e com remuneração mensal 

no valor de R$ 2.759,97 (dois mil 

setecentos e cinqüenta e nove reais e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 05/08/2019 a 

13/12/2019.

Secretaria de Educação promove 
capacitação sobre Neuroeducação

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: PARAÍBA DO SUL, 

entidade jurídica de Direito Público 

Interno, estabelecido na Rua Visconde 

da Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 

CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: THAISSA DE CAMPOS 

GUEDES MARTINS, brasileira, casada, 

RG n.º 21.622.297-6 Detran/RJ, 

residente e domiciliada na Rua Raul 

Pereira, 26 – Lava-Pés – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação dos serviços para 

a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeita a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e com 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.759,97 (dois mil setecentos e 

cinqüenta e nove reais e sete 

centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2019 a 

13/12/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: IGOR DA SILVA 

PACHECO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20.938.106-0 Detran - RJ, residente e 

domiciliado na Avenida Randolfo Pena, 

04 - Grama - Paraíba do Sul/RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e com remuneração 

mensal no valor de R$ 2.759,97 (dois 

mil setecentos e cinqüenta e nove reais 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 01/07/2019 a 13/12/2019 

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 069/2019 – 

Processo Licitatório nº 075/2019, 

cujo objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais fornecimentos de Pães 

Franceses, visando ao atendimento 

às Secretarias Municipais de 

Assistência Social; Secretaria 

Municipal de Saúde e Secretaria 

Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 20/08/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura 

Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua 

Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 

Edital encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da Prefeitura 

Municipal, de segunda a sexta-feira, 

no horário de 08:30 às 18:00 horas 

ou, diretamente no sítio:

http://paraibadosul.rj.gov.br

/publicacoes/editais.Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 08 de agosto de 2019 – 

Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 070/2019 – 

Processo Licitatório nº 076/2019, cujo 

objetivo é a Permissão de Uso de 

Espaço Público, em caráter oneroso, 

para exploração, com concessão de 

stands, barracas, Praça de 

Alimentação, Parque de Diversões, 

comercialização de bebidas a 

terceiros, camarote com cobrança de 

ingresso, bem como exploração de 

propaganda em telões, no Parque de 

Exposições Antônio Avelino de 

Oliveira, mediante a disponibilização 

de infraestrutura, por ocasião da XLV 

Exposição Agropecuária de Paraíba do 

sul nos dias 05, 06, 07 e 08 de 

setembro de 2019. O Credenciamento 

e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia 20/08/2019 às 15:00 horas, na 

Sede da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 

encontra-se disponível, gratuitamente, 

na Sede da Prefeitura Municipal, de 

segunda a sexta-feira, no horário de 

08:30 às 18:00 horas ou, diretamente 

no sítio:http://paraibadosul.rj.gov.br

/publicacoes/editais.Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 08 de agosto de 2019 – 

Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 071/2019 – 

Processo Licitatório nº 077/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de Estrutura, Palco, Som, 

Stand, Gerador, Iluminação, Painel de 

Led, Equipe de Apoio, Banheiros 

Químicos, Grades, Ligações Festivas, 

Tendas, etc., visando atender às 

necessidades da Secretaria Municipal 

de Turismo, Esporte e Lazer, pelo 

período de 12 (doze) meses. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 22/08/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura 

Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua 

Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 

Edital encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da Prefeitura 

Municipal, de segunda a sexta-feira, 

no horário de 08:30 às 18:00 horas 

ou, diretamente no sítio: 

http://paraibadosul.rj.gov.br

/publicacoes/editais.Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 08 de agosto de 2019 – 

Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal. 

 Os pedagogos e diretores da 
Rede Municipal de Ensino tiveram a 
oportunidade de participarem de mais 
um evento de capacitação realizado 
pela Secretaria Municipal de Educação 
na última terça-feira, dia 06, no Theatro 
Municipal Mariano Aranha.
 A capacitação contou com 

uma aula/palestra com o tema 
“Neuroeducação: Aprendizagem e 
Memória” ministrada pelo mestre em 
Ciência e Biotecnologia, o professor 
Gustavo Alves, que trouxe 
conhecimentos importantes da 
neurociência que podem ser utilizados 
no aprimoramento e fundamentação 

de práticas educacionais.
 “Os conhecimentos obtidos 
pela Neurociência podem contribuir 
para o processo social de educação e 
ajudar os profissionais a entender 
alguns dos mecanismos de 
aprendizagem e atenção dos alunos” – 
destacou o professor Gustavo.

 Para a secretária de educação, 
Neila Bouzada, o evento foi muito 
significativo para todos os 
profissionais presentes, com ótima 
troca de experiências e conhecimentos 
que colaboram para a melhoria 
constante da qualidade do ensino 
municipal.

http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. Informações poderão ser 
prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 08 de agosto de 
2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
Municipal.http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. Informações poderão 
ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 08 de agosto de 
2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.
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ATOS DO GOVERNO

COMUNICADOS

COMUNICADO 25

 Considerando: que o edital 

n.º 03/2019, em seu artigo 2, item 2.8 

diz que findo o prazo de contrato 

para substituição da licença que o 

originou, ou no impedimento de 

aceite da vaga disponível, o 

selecionado será mantido no 

Cadastro de Reserva, ocupando a 

última colocação e podendo ser 

convocado quantas vezes necessitar 

enquanto durar a vigência do 

Cadastro, e;

 Considerando: que os dias e 

horários disponíveis para as vagas 

oferecidas aos candidatos, através da 

Convocação 35, publicada em 

05/08/2019, não são compatíveis 

com suas disponibilidades de 

trabalho, no presente momento;

A Comissão Organizadora e 

Avaliadora do Processo Seletivo 

Simplificado, Edital 03/2019, 

comunica a reclassificação de 

MÁRCIA CRISTINA DIAS LAMECK 

inscrita para a função de Professor I, 

que passará a ocupar a última 

colocação na listagem geral, de forma 

a manter a possibilidade de novas 

convocações, enquanto durar a 

vigência do cadastro.

Paraíba do Sul, 08 de agosto de 2019.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública

COMUNICADO 26

 Considerando: que o edital 

n.º 03/2019, em seu artigo 2, item 2.8 

diz que findo o prazo de contrato 

para substituição da licença que o 

originou, ou no impedimento de 

aceite da vaga disponível, o 

selecionado será mantido no 

Cadastro de Reserva, ocupando a 

última colocação e podendo ser 

convocado quantas vezes necessitar 

enquanto durar a vigência do 

Cadastro, e;

 Considerando: que os dias e 

horários disponíveis para as vagas 

oferecidas aos candidatos, através da 

Convocação 36, publicada em 

06/08/2019, não são compatíveis 

com suas disponibilidades de 

trabalho, no presente momento;

A Comissão Organizadora e 

Avaliadora do Processo Seletivo 

Simplificado, Edital 03/2019, 

comunica a reclassificação de CELENI 

COSTA ZACHARIAS BELLO inscrita 

para a função de Professor I, que 

passará a ocupar a última colocação 

na listagem geral, de forma a manter a 

possibilidade de novas convocações, 

enquanto durar a vigência do 

cadastro.

Paraíba do Sul, 08 de agosto de 2019.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO 37 – PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2019

Tendo em vista a reclassificação de 

Márcia Cristina Dias Lameck e Celeni 

Costa Zacharias Bello, dada através 

dos COMUNICADOS n.º 25/2019 e n.º 

26/2019, respectivamente, ficam os 

candidatos abaixo discriminados 

CONVOCADOS a comparecer ao 

Setor de Gestão Pública, sito a Rua 

Visconde da Paraíba, n.º 106 – Centro 

– Paraíba do Sul – RJ, no dia 09 de 

agosto de 2019, sexta-feira, de 9 às 12 

horas ou de 14 às 16 horas, munidos 

dos seguintes documentos:

– XEROX DA CARTEIRA DE 

IDENTIDADE

– XEROX DO CPF

– XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E 

COMPROVANTE DA ÚLTIMA 

VOTAÇÃO

– XEROX DA CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO OU CASAMENTO

– XEROX DA CERTIDÃO 

NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 

14 ANOS (se houver)

– XEROX DA CARTEIRA DE 

TRABALHO (FOTO E VERSO)

– XEROX DO CARTÃO DE PIS/PASEP

– XEROX DO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA (recente)

– 01 FOTO 3X4 

– XEROX CERTIFICADO DE 

RESERVISTA (para sexo masculino)

–- XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO 

COMO PRÉ-REQUISITO

CANDIDATO CONVOCADO:

• SINTHIA MARIA DE ASSIS 

PACHECO – PROFESSOR I;

• MARIA LÚCIA MARQUES DE 

CARVALHO - PROFESSOR I

Paraíba do Sul, 08 de agosto de 2019.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública

EXTRATOS

EXTRATO CONTRATO N.º 150/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e com remuneração mensal 

no valor de R$ 2.759,97 (dois mil 

setecentos e cinqüenta e nove reais e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 05/08/2019 a 

13/12/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: PARAÍBA DO SUL, 

entidade jurídica de Direito Público 

Interno, estabelecido na Rua Visconde 

da Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 

CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: THAISSA DE CAMPOS 

GUEDES MARTINS, brasileira, casada, 

RG n.º 21.622.297-6 Detran/RJ, 

residente e domiciliada na Rua Raul 

Pereira, 26 – Lava-Pés – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação dos serviços para 

a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeita a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e com 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.759,97 (dois mil setecentos e 

cinqüenta e nove reais e sete 

centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2019 a 

13/12/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: IGOR DA SILVA 

PACHECO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20.938.106-0 Detran - RJ, residente e 

domiciliado na Avenida Randolfo Pena, 

04 - Grama - Paraíba do Sul/RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e com remuneração 

mensal no valor de R$ 2.759,97 (dois 

mil setecentos e cinqüenta e nove reais 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 01/07/2019 a 13/12/2019 

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 069/2019 – 

Processo Licitatório nº 075/2019, 

cujo objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais fornecimentos de Pães 

Franceses, visando ao atendimento 

às Secretarias Municipais de 

Assistência Social; Secretaria 

Municipal de Saúde e Secretaria 

Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 20/08/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura 

Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua 

Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 

Edital encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da Prefeitura 

Municipal, de segunda a sexta-feira, 

no horário de 08:30 às 18:00 horas 

ou, diretamente no sítio:

http://paraibadosul.rj.gov.br

/publicacoes/editais.Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 08 de agosto de 2019 – 

Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 070/2019 – 

Processo Licitatório nº 076/2019, cujo 

objetivo é a Permissão de Uso de 

Espaço Público, em caráter oneroso, 

para exploração, com concessão de 

stands, barracas, Praça de 

Alimentação, Parque de Diversões, 

comercialização de bebidas a 

terceiros, camarote com cobrança de 

ingresso, bem como exploração de 

propaganda em telões, no Parque de 

Exposições Antônio Avelino de 

Oliveira, mediante a disponibilização 

de infraestrutura, por ocasião da XLV 

Exposição Agropecuária de Paraíba do 

sul nos dias 05, 06, 07 e 08 de 

setembro de 2019. O Credenciamento 

e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia 20/08/2019 às 15:00 horas, na 

Sede da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 

encontra-se disponível, gratuitamente, 

na Sede da Prefeitura Municipal, de 

segunda a sexta-feira, no horário de 

08:30 às 18:00 horas ou, diretamente 

no sítio:http://paraibadosul.rj.gov.br

/publicacoes/editais.Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 08 de agosto de 2019 – 

Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 071/2019 – 

Processo Licitatório nº 077/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de Estrutura, Palco, Som, 

Stand, Gerador, Iluminação, Painel de 

Led, Equipe de Apoio, Banheiros 

Químicos, Grades, Ligações Festivas, 

Tendas, etc., visando atender às 

necessidades da Secretaria Municipal 

de Turismo, Esporte e Lazer, pelo 

período de 12 (doze) meses. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 22/08/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura 

Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua 

Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 

Edital encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da Prefeitura 

Municipal, de segunda a sexta-feira, 

no horário de 08:30 às 18:00 horas 

ou, diretamente no sítio: 

http://paraibadosul.rj.gov.br

/publicacoes/editais.Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 08 de agosto de 2019 – 

Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal. 
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n.º 03/2019, em seu artigo 2, item 2.8 

diz que findo o prazo de contrato 

para substituição da licença que o 

originou, ou no impedimento de 

aceite da vaga disponível, o 

selecionado será mantido no 

Cadastro de Reserva, ocupando a 

última colocação e podendo ser 

convocado quantas vezes necessitar 

enquanto durar a vigência do 

Cadastro, e;

horários disponíveis para as vagas 

oferecidas aos candidatos, através da 

Convocação 35, publicada em 

05/08/2019, não são compatíveis 

com suas disponibilidades de 

trabalho, no presente momento;

A Comissão Organizadora e 

Avaliadora do Processo Seletivo 

Simplificado, Edital 03/2019, 

comunica a reclassificação de 

MÁRCIA CRISTINA DIAS LAMECK 

inscrita para a função de Professor I, 

que passará a ocupar a última 

colocação na listagem geral, de forma 

a manter a possibilidade de novas 

convocações, enquanto durar a 

vigência do cadastro.

Paraíba do Sul, 08 de agosto de 2019.

Setor de Gestão Pública

n.º 03/2019, em seu artigo 2, item 2.8 

diz que findo o prazo de contrato 

para substituição da licença que o 

originou, ou no impedimento de 

aceite da vaga disponível, o 

selecionado será mantido no 

Cadastro de Reserva, ocupando a 

última colocação e podendo ser 

convocado quantas vezes necessitar 

enquanto durar a vigência do 

Cadastro, e;

horários disponíveis para as vagas 

oferecidas aos candidatos, através da 

Convocação 36, publicada em 

06/08/2019, não são compatíveis 

com suas disponibilidades de 

trabalho, no presente momento;

A Comissão Organizadora e 

Avaliadora do Processo Seletivo 

Simplificado, Edital 03/2019, 

comunica a reclassificação de CELENI 

COSTA ZACHARIAS BELLO inscrita 

para a função de Professor I, que 

passará a ocupar a última colocação 

na listagem geral, de forma a manter a 

possibilidade de novas convocações, 

enquanto durar a vigência do 

cadastro.

Paraíba do Sul, 08 de agosto de 2019.

Setor de Gestão Pública

Tendo em vista a reclassificação de 

Márcia Cristina Dias Lameck e Celeni 

Costa Zacharias Bello, dada através 

dos COMUNICADOS n.º 25/2019 e n.º 

26/2019, respectivamente, ficam os 

candidatos abaixo discriminados 

CONVOCADOS a comparecer ao 

Setor de Gestão Pública, sito a Rua 

Visconde da Paraíba, n.º 106 – Centro 

– Paraíba do Sul – RJ, no dia 09 de 

agosto de 2019, sexta-feira, de 9 às 12 

horas ou de 14 às 16 horas, munidos 

dos seguintes documentos:

– XEROX DA CARTEIRA DE 

IDENTIDADE

– XEROX DO CPF

– XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E 

COMPROVANTE DA ÚLTIMA 

VOTAÇÃO

– XEROX DA CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO OU CASAMENTO

– XEROX DA CERTIDÃO 

NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 

14 ANOS (se houver)

– XEROX DA CARTEIRA DE 

TRABALHO (FOTO E VERSO)

– XEROX DO CARTÃO DE PIS/PASEP

– XEROX DO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA (recente)

– 01 FOTO 3X4 

– XEROX CERTIFICADO DE 

RESERVISTA (para sexo masculino)

–- XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO 

COMO PRÉ-REQUISITO

CANDIDATO CONVOCADO:

• SINTHIA MARIA DE ASSIS 

PACHECO – PROFESSOR I;

• MARIA LÚCIA MARQUES DE 

CARVALHO - PROFESSOR I

Paraíba do Sul, 08 de agosto de 2019.

Setor de Gestão Pública

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e com remuneração mensal 

no valor de R$ 2.759,97 (dois mil 

setecentos e cinqüenta e nove reais e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 05/08/2019 a 

13/12/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 151/2019

CONTRATANTE: PARAÍBA DO SUL, 

entidade jurídica de Direito Público 

Interno, estabelecido na Rua Visconde 

da Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 

CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: THAISSA DE CAMPOS 

GUEDES MARTINS, brasileira, casada, 

RG n.º 21.622.297-6 Detran/RJ, 

residente e domiciliada na Rua Raul 

Pereira, 26 – Lava-Pés – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação dos serviços para 

a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeita a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e com 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.759,97 (dois mil setecentos e 

cinqüenta e nove reais e sete 

centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2019 a 

13/12/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 152/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: IGOR DA SILVA 

PACHECO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20.938.106-0 Detran - RJ, residente e 

domiciliado na Avenida Randolfo Pena, 

04 - Grama - Paraíba do Sul/RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e com remuneração 

mensal no valor de R$ 2.759,97 (dois 

mil setecentos e cinqüenta e nove reais 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 01/07/2019 a 13/12/2019 

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 069/2019 – 

Processo Licitatório nº 075/2019, 

cujo objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais fornecimentos de Pães 

Franceses, visando ao atendimento 

às Secretarias Municipais de 

Assistência Social; Secretaria 

Municipal de Saúde e Secretaria 

Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 20/08/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura 

Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua 

Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 

Edital encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da Prefeitura 

Municipal, de segunda a sexta-feira, 

no horário de 08:30 às 18:00 horas 

ou, diretamente no sítio:

http://paraibadosul.rj.gov.br

/publicacoes/editais.Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 08 de agosto de 2019 – 

Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 070/2019 – 

Processo Licitatório nº 076/2019, cujo 

objetivo é a Permissão de Uso de 

Espaço Público, em caráter oneroso, 

para exploração, com concessão de 

stands, barracas, Praça de 

Alimentação, Parque de Diversões, 

comercialização de bebidas a 

terceiros, camarote com cobrança de 

ingresso, bem como exploração de 

propaganda em telões, no Parque de 

Exposições Antônio Avelino de 

Oliveira, mediante a disponibilização 

de infraestrutura, por ocasião da XLV 

Exposição Agropecuária de Paraíba do 

sul nos dias 05, 06, 07 e 08 de 

setembro de 2019. O Credenciamento 

e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia 20/08/2019 às 15:00 horas, na 

Sede da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 

encontra-se disponível, gratuitamente, 

na Sede da Prefeitura Municipal, de 

segunda a sexta-feira, no horário de 

08:30 às 18:00 horas ou, diretamente 

no sítio:http://paraibadosul.rj.gov.br

/publicacoes/editais.Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 08 de agosto de 2019 – 

Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 071/2019 – 

Processo Licitatório nº 077/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de Estrutura, Palco, Som, 

Stand, Gerador, Iluminação, Painel de 

Led, Equipe de Apoio, Banheiros 

Químicos, Grades, Ligações Festivas, 

Tendas, etc., visando atender às 

necessidades da Secretaria Municipal 

de Turismo, Esporte e Lazer, pelo 

período de 12 (doze) meses. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 22/08/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura 

Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua 

Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 

Edital encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da Prefeitura 

Municipal, de segunda a sexta-feira, 

no horário de 08:30 às 18:00 horas 

ou, diretamente no sítio: 

http://paraibadosul.rj.gov.br

/publicacoes/editais.Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 08 de agosto de 2019 – 

Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal. 

http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. Informações poderão ser 
prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 08 de agosto de 
2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
Municipal.http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. Informações poderão 
ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 08 de agosto de 
2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.


