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P O R T A R I A  N.º 024/2022
A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 
atribuições legais, R E S O L V E: C O N C E D E R   (03) três meses 
de Licença Premio, a Laboã Bonato da Silva, Agente Esportivo, 
lotada na Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, no 
período de 10/01/2022 a 10/04/2022, de acordo com o 
Processo 2021/12/15005. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUM-
PRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,10 DE 
JANEIRO DE 2022

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES
Prefeita Municipal

P O R T A R I A  N.º 030/2022
A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 
atribuições legais, R E S O L V E: C A N C E L A R  a pedido, o 
contrato de trabalho de Aline Eugênia Santanna de Castro, 
Medica Generalista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
a partir de 10/01/2002, de acordo com o Processo 
2022/1/273. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 14 D E 
JANEIRO DE 2022

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES
Prefeita Municipal

P O R T A R I A  N.º 031/2022
A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 
atribuições legais, R E S O L V E: C A N C E L A R  a pedido, o 
contrato de trabalho de Nathalie Oliveira Malfado, Enfermeira 
II, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 
04/01/2022, de acordo com o Processo 2022/1/00062.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 14 DE JANEIRO DE 2022

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES
Prefeita Municipal

P O R T A R I A  N.º 032/2022
A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 
atribuições legais, R E S O L V E: C A N C E L A R  a pedido, o 
contrato de trabalho de Danielle de Carvalho Schmidt, 
Médica Generalista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
a partir de 06/01/2022, de acordo com o Processo 
2022/1/118. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 14 DE  JANEIRO 
DE 2022

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES
Prefeita Municipal

P O R T A R I A  N.º 033/2022
A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 
atribuições legais, R E S O L V E:  C O N C E D E R   (18) seis meses 
de Licença Premio, a Elivânia Peres Bernardes de Souza, 
Professor I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no 
período de 01/02/2022 a 01/08/2023, de acordo com o 
Processo 2022/01/00153. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUM-
PRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 14 DE 
JANEIRO DE 2022

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES
Prefeita Municipal

P O R T A R I A  N.º 034/2022
A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 
atribuições legais, R E S O L V E: C O N C E D E R    Licença sem 
Vencimentos, a Joyce Lourenço Albuquerque Dias, Agente 
Comunitária de Saúde, , lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, no período de 01/01/2022 a 01/07/2022, de acordo 
com o Processo 2021/11/13062. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,           
14 DE  JANEIRO DE 2022

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES
Prefeita Municipal
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CONVOCAÇÃO

 
 

CONVOCAÇÃO 06 
 

 Tendo em vista a realocação de Ana Carla da Silva Martins, dada 
através da portaria n.º 018/2022, fica o candidato abaixo discriminado convocado a 
comparecer ao Setor de Gestão Pública, sito a Rua Visconde da Paraíba, n.º 11 – 
Centro – Paraíba do Sul – RJ, no dia 10 de FEVEREIRO de 2022, quinta-feira, de 9h 
às 12h, munido dos documentos e RESULTADOS DOS EXAMES MÉDICOS, 
conforme orientações abaixo: 

 
1. ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE IDENTIDADE; 
2. ORIGINAL E XEROX DO CPF; 
3. ORIGINAL E XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 
4. ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO. (Se viúvo, apresentar a Certidão de 

Óbito; se divorciado, apresentar a Averbação ou Escritura Pública de União Estável) 
5. ORIGINAL E XEROX DO CERTIFICADO DE RESERVISTA E/OU CARTA-PATENTE PARA CANDIDATOS COM 

ATÉ 45 ANOS; 
6. ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 14 ANOS; 
7. ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE TRABALHO (FOTO E QUALIFICAÇÃO CIVIL); 
8. NÚMERO DE PIS/PASEP; 
9. ORIGINAL E XEROX DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA RECENTE (ÁGUA, LUZ OU TELEFONE); 
10. ORIGINAL E XEROX DO HISTÓRICO ESCOLAR E DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE 

CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL EXIGIDO PARA O CARGO, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO 
RECONHECIDA PELO MEC; 

11. 01 FOTO 3X4 RECENTE (COLORIDA); 
12. ORIGINAL E XEROX COMPROVANTE DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E HEPATITE B EM DIA; 
13. CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE BENS ENCAMINHADA À RECEITA FEDERAL, RELATIVA AO ÚLTIMO 

EXERCÍCIO FISCAL;  
14. CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AÇÕES CÍVEIS  (solicitar presencialmente no FORUM ou em 

www.tjrj.jus.br) 
15. CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AÇÕES CRIMINAIS (solicitar presencialmente no FORUM ou 

em www.tjrj.jus.br) 
16. DECLARAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS OU ÓRGÃOS JURISDICIONAIS EM QUE TENHA TRABALHADO NOS 

ÚLTIMOS DEZ ANOS, CONSTANDO A INFORMAÇÃO DE NÃO TER SIDO DEMITIDO, A QUALQUER TÍTULO, 
NÃO TER TIDO CASSADA APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. O CANDIDATO QUE NÃO TRABALHAR 
NO SERVIÇO PÚBLICO DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE NÃO TER TRABALHADO EM NENHUM 
OUTRO ÓRGÃO PÚBLICO;  

17. CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE PROTESTOS DE TÍTULOS DA CIDADE ONDE RESIDE/RESIDIU NOS 
ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS (solicitar presencialmente nos CARTÓRIOS). 

18. CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL;  
19. CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  

http://www4.fazenda.rj.gov.br/certidao-fiscal-web/emitirCertidao.jsf 
20. CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.
asp?tipo=2 

21. CER TIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL 
 http://procweb.jfrj.jus.br/certidao/emissao_cert.asp 

22. CERTIDÃO NEGATIVA CRIMES ELEITORAIS 
 http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais 

23. CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA DO TRABALHO/FEITOS TRABALHISTAS  
 https://www.trt1.jus.br/certidao-de-feitos-trabalhistas 

24. CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA MILITAR 
https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa 

25. CERTIDÃO NEGATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
http://www.tce.rj.gov.br/emissao-de-certidao-de-processos 
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26. CERTIDÃO NEGATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces 

 

 

 

 * O não comparecimento na data acima estipulada ensejará na eliminação do 
candidato, por descumprimento das exigências contidas no Edital 05/2018. 
 
 
 ** Informações adicionais poderão ser obtidas no Setor de Gestão Pública da Prefeitura de 
Paraíba do Sul, através do telefone (24) 2263.1472 

  
 
 

EXAMES MÉDICOS SOLICITADOS 
 
 

- HEMOGRAMA COMPLETO (glicose, creatinina, colesterol, triglicerídeos, uréia) 
- EAS 
- RX DE TÓRAX PA COM LAUDO 

                - COMPROVANTE DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E HEPATITE B EM DIA 
- ECG (para candidatos com mais de 35 anos - com laudo) 
 
 

CANDIDATO CONVOCADO  
 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - WERNECK 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 

5000299 2º colocado - JÉSSICA DA SILVA CORRÊA 
 
 
 
 

Paraíba do Sul, 20 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 

Fernanda Braga Calixto 
Setor de Gestão Pública 
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CONVOCAÇÃO
EDITAL N° 02/2018

 
 

CONVOCAÇÃO 124 – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 02/2018 
 
 

Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, fundamentada e aprovada 
através do Memorando n.º 40/2022, ficam os candidatos abaixo discriminados convocados a 
comparecerem ao Setor de Gestão Pública, sito à Rua Visconde da Paraíba, 11 – Prédio Anexo – 
Centro - Paraíba do Sul/RJ, no dia 10 de FEVEREIRO de 2022, quinta-feira, das 9:00 às 12:00, 
munido dos seguintes documentos e RESULTADOS DOS EXAMES MÉDICOS: 

 
1. ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE IDENTIDADE; 
2. ORIGINAL E XEROX DO CPF; 
3. ORIGINAL E XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 
4. ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO. (Se viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se 

divorciado, apresentar a Averbação ou Escritura Pública de União Estável) 
5. ORIGINAL E XEROX DO CERTIFICADO DE RESERVISTA E/OU CARTA-PATENTE PARA CANDIDATOS  (SEXO 

MASCULINO) COM ATÉ 45 ANOS; 
6. ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 14 ANOS; 
7. ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE TRABALHO (FOTO E QUALIFICAÇÃO CIVIL); 
8. ORIGINAL E XEROX DA REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE E ANUIDADE EM DIA; 
9. NÚMERO DE PIS/PASEP; 
10. ORIGINAL E XEROX DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA RECENTE (ÁGUA, LUZ OU TELEFONE); 
11. ORIGINAL E XEROX DO HISTÓRICO ESCOLAR E DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE 

CURSO DE NÍVEL EXIGIDO PARA O CARGO, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC; 
12. 01 FOTO 3X4 RECENTE (COLORIDA); 
13. ORIGINAL E XEROX COMPROVANTE DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E HEPATITE B EM DIA; 
14. CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE BENS ENCAMINHADA À RECEITA FEDERAL, RELATIVA AO ÚLTIMO EXERCÍCIO 

FISCAL ou DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE (neste caso, o modelo poderá ser retirado no Setor de Gestão 
Pública da Prefeitura de Paraíba do Sul); 

15. CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AÇÕES CÍVEIS (solicitar presencialmente no FORUM DA CIDADE 
ONDE RESIDE ou em www.tjrj.jus.br ); 

16. CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AÇÕES CRIMINAIS (solicitar presencialmente no FORUM DA 
CIDADE ONDE RESIDE ou em www.tjrj.jus.br ); 

17. DECLARAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS OU ÓRGÃOS JURISDICIONAIS EM QUE TENHA TRABALHADO NOS 
ÚLTIMOS DEZ ANOS, CONSTANDO A INFORMAÇÃO DE NÃO TER SIDO DEMITIDO, A QUALQUER TÍTULO, NÃO 
TER TIDO CASSADA APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. O CANDIDATO QUE NÃO TRABALHAR NO 
SERVIÇO PÚBLICO DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE NÃO TER TRABALHADO EM NENHUM OUTRO 
ÓRGÃO PÚBLICO (para quem nunca trabalhou na área pública o modelo poderá ser retirado no Setor de Gestão Pública 
da Prefeitura de Paraíba do Sul);  

18. CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE PROTESTOS DE TÍTULOS DA CIDADE ONDE RESIDE/RESIDIU NOS ÚLTIMOS 5 
(CINCO) ANOS (solicitar presencialmente nos CARTÓRIOS). 

19. CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA CIDADE ONDE RESIDE;  
20. CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  

http://www4.fazenda.rj.gov.br/certidao-fiscal-web/emitirCertidao.jsf 

21. CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?ti
po=2 

22. CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL 
 http://procweb.jfrj.jus.br/certidao/emissao_cert.asp 

23. CERTIDÃO NEGATIVA CRIMES ELEITORAIS 
 http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais 
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24. CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA DO TRABALHO/FEITOS TRABALHISTAS  
 https://www.trt1.jus.br/certidao-de-feitos-trabalhistas 

25. CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA MILITAR 
https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa 

26. CERTIDÃO NEGATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
http://www.tce.rj.gov.br 

27. CERTIDÃO NEGATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces 
 

 

 
**O não comparecimento na data acima estipulada ensejará na eliminação do candidato, por 
descumprimento das exigências contidas no Edital 02/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXAMES MÉDICOS SOLICITADOS: 
 
 

- HEMOGRAMA COMPLETO (glicose, creatinina, colesterol, triglicerídeos, uréia) 
- EAS 
- RX DE TÓRAX PA COM LAUDO 
- RX DE COLUNA CERVICAL, TORÁXICA E LOMBOSACRA COM LAUDO 

       - COMPROVANTE DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E HEPATITE B EM DIA 
- ECG COM LAUDO (para candidatos com mais de 35 anos) 

 
 
 
 
 
 
 

 

CANDIDATOS CONVOCADOS: 
 

 

� OTAVIO AUGUSTO MELO DA COSTA – 7º colocado Cirurgião Dentista Clínico 
� JÉSSICA BERNARDES FERREIRA - 8º colocado Cirurgião Dentista Clínico 

 
 
 

Paraíba do Sul, 20 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 

Fernanda Braga Calixto 
Setor de Gestão Pública 
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DECRETO
DECRETO Nº 2.272/2022

REGULAMENTA O SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO 
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSAGEIROS E DE CARGA, 
DENOMINADO “ÁREA VERDE” EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, EM ATENÇÃO AO ARTIGO 19 
DA LEI MUNICIPAL Nº 3.846/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, Prefeita do 
Município de Paraíba do Sul, Estado do Rio de 
Janeiro, no uso de suas atribuições legais conferi-
das pelo art. 67, inciso I da Lei Orgânica do 
Município e;
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 24, Incisos 
VI, VII e X da Lei Federal nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997; 
CONSIDERANDO o Art. 19 da Lei Municipal nº. 
3.846, de 14 de outubro de 2021, que dispõe 
sobre o sistema de estacionamento rotativo nas 
vias e logradouros públicos do Município de 
Paraíba do Sul e autoriza a outorga de concessão 
do serviço público;
CONSIDERANDO,  por  �m,  a  necessidade  de  
regulamentar  a  legislação municipal supra, 
naquilo que a Lei prevê, para melhor implantação 
do Sistema de Estacionamento Rotativo pago de 
veículos, nas vias e logradouros públicos do 
Município;
DECRETA
CAPÍTULO I
DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 
PAGO
Art.1º O Sistema de Estacionamento Rotativo 
pago de veículos, denominado “ÁREA VERDE”, a 
que se refere a Lei Municipal nº 3.846, de 14 de 
outubro de 2021, poderá ser explorado 
diretamente pelo Município, ou indiretamente, 
através do regime de concessão de serviço 
público a título oneroso, por pessoas jurídicas de 
direito privado, após regular procedimento 
licitatório.
Art. 2º O Sistema de Estacionamento Rotativo tem 
por objetivo auxiliar a administração municipal 
nas políticas de:
I.democratização e uso racional das vagas de 
estacionamento dentro do Município;
II.ordenação e organização do trânsito de 
veículos e pedestres;
III.manutenção da viabilidade econômica e 
cultural da zona central e bairros adjacentes.
Art. 3º Compreende-se como Estacionamento 
Rotativo a área de estacionamento rotativo 
identi�cada mediante sinalização especí�ca 
implantada nas ruas, vias e logradouros públicos, 
mediante a observância de determinadas 
condições e o pagamento de preço público 
estabelecido para sua ocupação.
Art. 4º O estacionamento rotativo pago observará 
os seguintes dias e horários:
I.de segunda à sexta-feira, de 08:00 às 20:00 horas.
II.aos sábados de 08:00 às 13:00 horas.
III.conforme programação especí�ca quando 
tratar-se de eventos públicos ou que necessitem 
de organização de trânsito pelo Poder Público, 
podendo, em ambos os casos, ser de�nidos novos 
horários e áreas especí�cas, ainda que não 
abrangidas pela Área Verde.
Art. 5º  O estacionamento rotativo pago 
realizar-se-á por períodos de 60 (sessenta) 
minutos, conforme sinalização especí�ca, adotan-
do-se como tolerância o tempo de 15 (quinze) 
minutos para permanência do veículo sem o 
devido pagamento, devendo �car o veículo 
estacionado com o pisca-alerta ligado e devida-
mente comprovado pela �scalização.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo 
não se aplica as vagas reservadas aos idosos e 
portadores de de�ciência, previstas no art. 16, 
incisos I e II e parágrafos 1º e 2º, deste Decreto.

CAPÍTULO II
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR EMPRESAS 
CONCESSIONÁRIAS
Seção I
Da Escolha Das Concessionárias
Art. 6º Após regular procedimento licitatório, a 
exploração do sistema de estacionamento 
rotativo poderá ser adjudicada a pessoa jurídica 
de direito privado.
Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista 
no caput deste artigo, a Concessionária deverá 
observar, além de outras, as disposições do 
presente regulamento, sob pena de extinção da 
concessão de serviço público, bem como as 
alterações supervenientes nas condições da 
prestação dos serviços, determinados pela 
Secretaria Municipal de Defesa Civil, Segurança e 
Ordem Pública.
Seção II
Do Prazo da Concessão
Art. 7º A concessão será deferida pelo prazo de 10 
(dez) anos, permitida a prorrogação por igual 
período ao de�nido no Termo de Concessão, 
desde que atenda aos requisitos legais.
Parágrafo único. A concessão poderá ser extinta, 
antes de �ndo o prazo estipulado, desde que 
ocorrente uma das seguintes hipóteses:
I.inadimplemento das obrigações da Conces-
sionária;
II.mútuo acordo;
III.por motivo de conveniência e oportunidade, 
ou de interesse público superveniente, devida-
mente comprovado, sem culpa imputável à 
Concessionária, sem prejuízo de multa correspon-
dente ao tempo de contrato restante;
IV.falência da Concessionária.
Seção III
Das Áreas a Serem Exploradas pela Conces-
sionária
Art. 8º A Concessionária poderá explorar o 
Sistema de Estacionamento Rotativo pago nas 
áreas de�nidas no Anexo Único deste Decreto.
Art. 9º A Concessionária �cará obrigada a aceitar 
alterações nos quantitativos e nas áreas que 
inicialmente lhe tenham sido adjudicadas, sendo 
garantido o equilíbrio �nanceiro do contrato.
§ 1º - As vagas poderão ser substituídas por 
outras, de localização diversa, sempre que, em 
atenção ao tráfego, seja necessária a sua 
supressão.
§ 2º - Sempre que se �zer necessária a inclusão de 
vagas no Sistema, deverá ser efetuada a revisão 
do número mensal de utilização de vagas 
previstas, para efeito de cálculo do preço a ser 
repassado pela Concessionária ao Município e às 
entidades que prestam serviços às pessoas 
portadoras de necessidades especiais, que atuam 
na sede do Município, nos termos de�nidos no 
art. 21, deste Decreto.
Art. 10 Nos logradouros públicos destinados ao 
Estacionamento Rotativo, deverão ser mantidos 
os elementos existentes, tais como grelhas de 
ventilação, bueiros, hidrantes, meios-�os e 
árvores, os quais somente poderão ser removidos 
após prévia e expressa autorização do Município, 
ouvidos os órgãos competentes.
Art. 11 As placas ou letreiros indicativos da área 
de Estacionamento Rotativo explorada deverão 
seguir o padrão determinado ou aprovado pela 
Secretaria Municipal de Defesa Civil, Segurança e 
Ordem Pública, bem como sofrer manutenção ou 
reposição sempre que necessário, de modo a 

garantir a permanente e correta orientação dos 
usuários.
Art. 12 A sinalização viária necessária para indicar 
as áreas de Estacionamento Rotativo deverá ser 
executada pela Concessionária, seguindo os 
padrões determinados ou aprovados pela 
Secretaria Municipal de Defesa Civil, Segurança e 
Ordem Pública, após aprovação do respectivo 
projeto executivo, devendo ainda garantir sua 
manutenção de forma a permitir a correta 
orientação aos usuários.
Parágrafo único. Toda e qualquer benfeitoria 
acrescida aos logradouros públicos onde serão 
executados os serviços de Estacionamento 
Rotativo deverão ser previamente autorizadas 
pelo Município, �cando as mesmas integradas ao 
Patrimônio Público, sem direito a qualquer 
indenização.
Art. 13 A Concessionária deverá prestar os 
serviços de forma regular e contínua, não poden-
do, sem autorização da Secretaria Municipal de 
Defesa Civil, Segurança e Ordem Pública, 
suspender a operação de qualquer sub-área de 
Estacionamento Rotativo sob sua responsabili-
dade.
Seção IV
Da Utilização e Exploração do Sistema pela 
Concessionária
Art. 14 A utilização do Sistema de Estacionamento 
Rotativo, deverá ser realizada preferencialmente 
por meios eletrônicos, através de aplicativo de 
venda de créditos de estacionamento disponibili-
zado ao usuário, aplicativo de venda de crédito de 
estacionamento disponibilizado para o 
funcionário da concessionária, aplicativo de 
venda de crédito de estacionamento disponibili-
zado para pontos de vendas no comércio local e 
através de mecanismo de resposta rápida que 
deverá ser incluído em todas as vagas de estacio-
namento, permitindo ao usuário o pagamento de 
forma remota.
§ 1º - Para a utilização do aplicativo do usuário nas 
áreas de Estacionamento Rotativo, o aplicativo do 
usuário deverá estar disponível nas lojas virtuais 
“play store” e “apple store”, onde, através deste, os 
usuários deverão ter a opção de inclusão de 
créditos virtuais em seus cadastros, visando o 
pagamento de preço público estabelecido neste 
Decreto;
§ 2º - Deverão ser disponibilizadas, ainda, outras 
formas de pagamento aos usuários, visando 
facilitar o acesso à área verde, tais como através 
de funcionários da concessionária, em pontos de 
venda de créditos instalados no comércio, ou 
através de meios autónomos de leitura de respos-
ta rápida, ou no escritório da Concessionária e 
outros meios que a concessionária possa 
disponibilizar, sempre visando facilitar o acesso à 
área verde por meios autônomos e eletrônicos, 
mas também para pessoas com pouca instrução 
ou sem acesso à internet.
§ 3º - O Poder Executivo deverá ter acesso remoto 
às informações do sistema utilizado para �ns de 
�scalização e controle da arrecadação, através de 
plataforma a ser fornecida pela Concessionária.
§4º – A concessionária deverá fornecer meios de 
comunicação direta com o poder concedente.
§5º – A concessionária deverá dispor de meios 
alternativos redundantes de conexão com a 
internet, a �m de evitar o mau funcionamento do 
serviço.

Art. 15 A execução dos serviços consiste nas 
seguintes etapas, a serem implementadas pela 
Concessionária:
I.operação do sistema de Estacionamento 
Rotativo pago, conforme de�nido no plano de 
operação a ser apresentado pelas licitantes;
II.divulgação de campanha de esclarecimentos 
aos usuários e outros determinados pela Secretar-
ia Municipal de Defesa Civil, Segurança e Ordem 
Pública;
III.Comercializaçãode créditos de estacionamento 
em locais de fácil acesso aos usuários e próximos 
à área de estacionamento, sendo obrigatória a 
existência de, no mínimo, 01 ponto de venda para 
cada 40 vagas ou fração, linearmente dispostas 
ou no máximo a 75 (setenta e cinco) metros de 
distância da vaga;
IV.Sistema de acesso rápido disposto em cada 
vaga para permitir o pagamento pelo usuário de 
forma remota;
V.disponibilização e implantação do aplicativo do 
Estacionamento Rotativo, para acesso dos 
usuários;
VI.disponibilização de sistema que permita a 
venda de créditos pelos funcionários do estacio-
namento;
VII.controle operacional do sistema, através da 
elaboração de relatórios diários relativos a cada 
uma das sub-áreas da Área VERDE;
VIII.desenvolvimento de recursos humanos e de 
sistema de administração, de maneira a propiciar 
uma perfeita operação do Sistema e obediência à 
legislação em vigor, exigindo-se a utilização de, 
no mínimo, 1 (um) funcionário para cada 40 
(quarenta) vagas.
IX.coleta de dados e fornecimento de relatórios 
de apresentação dos mesmos relativos as 
sub-áreas sob responsabilidade da Conces-
sionária com tratamento estatístico das 
informações sobre a utilização da área verde, de 
acordo com as orientações da Secretaria Munici-
pal de Defesa Civil, Segurança e Ordem Pública.
X.Sistema de gestão integrado que permita ao 
concedente a �scalização de forma remota da 
concessionária quanto as suas obrigações �scais 
e trabalhistas.
Parágrafo único. Considera-se sub-área cada 
conjunto com número de vagas não excedente a 
60 (sessenta).
Art. 16 Nas áreas de estacionamento rotativo, em 
cada quadra será demarcada uma vaga em cada 
lado da via, para veículos automotores conduzi-
dos por:
I.portadores de de�ciência;
II.pessoas idosas (com idade igual ou maior a 60 
anos);
§1º - A previsão de vagas transcrita no inciso I, 
deverá respeitar a Resolução do CONTRAN Nº. 
304/2008, que determina o percentual de 2% 
(dois por cento) do total de vagas destinadas ao 
estacionamento para pessoas portadoras de 
de�ciência e com di�culdade de locomoção. 
Sendo ainda, 2% (por cento) do total de vagas 
destinados ao estacionamento para pessoas 
portadoras de de�ciência física ou visual.
§2º - A previsão de vagas transcrita no inciso II, 
deste artigo, deverá respeitar a Resolução do 
CONTRAN nº. 303/2008, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de se destinar 5% (cinco por 
cento) das vagas exclusivamente aos idosos.
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Seção V
Da Fiscalização da Execução dos Serviços 
Prestados pela Concessionária
Art. 17 A Fiscalização da exploração do serviço 
pela Concessionária �cará a cargo da Adminis-
tração Pública Municipal, através de sua Secretar-
ia Municipal de Defesa Civil, Segurança e Ordem 
Pública.
Art. 18 Durante o período da execução dos 
serviços, a Concessionária deverá atender as 
determinações formais da Secretaria Municipal 
de Defesa Civil, Segurança e Ordem Pública.
Art. 19 Qualquer pessoa poderá levar ao conheci-
mento da Secretaria Municipal de Defesa Civil, 
Segurança e Ordem Pública, através de processo 
administrativo, a ocorrência de irregularidades na 
exploração do Sistema, cabendo a Secretaria a 
apuração dos fatos e a sugestão sobre a eventual 
aplicação de penalidades a empresa Conces-
sionária.
Seção VI
Do Preço Público
Art. 20 O Estacionamento Rotativo será permitido 
mediante o pagamento de preço público, 
reajustados, anualmente, mediante aplicação do 
IPCA do período ou outro índice que o substitua, 
podendo haver revisão se constatado 
desequilíbrio econômico �nanceiro do contrato 
de concessão.
§1º - É �xado em R$ 2,00 (dois reais) por hora, o 
preço público da unidade de utilização do 
Estacionamento Rotativo pago de veículos 
automotores nas vias públicas;
§2º – É �xado em R$ 1,00 (um real) por hora, o 
preço público da unidade de utilização do 
Estacionamento Rotativo pago por motocicletas 
nas vias públicas. No caso das motocicletas que 
não estiverem estacionadas nas vagas 
previamente estabelecidas para elas, será  �xado 
em R$ 2,00 (dois reais) por hora;
§3º - A Concessionária será remunerada 
diretamente pelos usuários dos serviços.
Art. 21 Da arrecadação bruta mensal com o 
estacionamento de veículos a Concessionária 
repassará os valores, de acordo com o estipulado 
no processo licitatório.
Art. 22 A Concessionária repassará ao Município o 
equivalente ao produto do número de utilizações 
por mês, de acordo com o valor do preço público 
vigente a época do repasse.
Art. 23 É vedada a gratuidade do estacionamento 
rotativo, ressalvadas as seguintes hipóteses:
I. veículos o�ciais, assim considerados 
os de chapa branca ou chapas especiais da União, 
dos Estados ou Municípios;
II. veículos de prestação de serviços 
públicos, assim considerados os coletivos 
públicos e os de aluguel (táxi), quando estaciona-
dos em seus pontos autorizados, e ainda os em 
situação de emergência, conforme de�nidos na 
legislação nacional de trânsito;
III. veículos pertencentes à frota de 
prestação de serviços públicos do Município de 
Paraíba do Sul, devendo estar devidamente 
identi�cados por autorização especí�ca da 
Secretaria Municipal de Defesa Civil, Segurança e 
Ordem Pública;
IV. veículos com cartão de idoso e 
de�ciente, devidamente identi�cado e em vagas 
reservadas para tal �nalidade;
Seção VII
Da Comercialização dos Créditos de Estaciona-
mento Rotativo
Art. 24 A comercialização dos créditos de estacio-
namento será feita diretamente pela Conces-
sionária, através de seus próprios funcionários, ou 
pelos usuários, através de aplicativo, pela 
disponibilização de meios de resposta rápida em 
todas as vagas que permita que o usuário realize 
a compra de crédito de forma autônoma, ou 
através de estabelecimentos idôneos, de fácil 
acesso aos usuários, devidamente credenciados 
com a concessionária mediante contrato, ou de 
outro instrumento (sujeito a aprovação da 
Secretaria Municipal de Defesa Civil, Segurança e 
Ordem Pública) que permita o controle das 
vendas efetuadas, para �ns de coleta de dados e 
levantamento estatístico dos mesmos, sempre 
visando a autonomia do usuário.
Parágrafo único. Consideram-se estabelecimen-
tos apropriados a comercialização dos Créditos 
de Estacionamento, os bares, as bancas de jornais 

e revistas, lojas diversas, rede bancária, postos de 
gasolina e outros, devendo tais estabelecimentos 
ter a�xado, em local visível ao público, placa, 
cartaz ou adesivo que indique ser o mesmo, 
ponto de venda dos Créditos de Estacionamento 
Área Verde.
CAPÍTULO III
DA FISCALIZAÇÃO
Art. 25 A concessão não implicará, em qualquer 
hipótese, na transferência da atividade de 
gerenciamento do Sistema e �scalização do 
Poder Público Concedente, que permanecerão 
sob o exercício de seus agentes públicos.
Art. 26 O condutor do veículo que se encontrar 
em situação irregular estará passível de autuação 
por estacionamento irregular, conforme determi-
nado pelo art. 181, inciso XVII, do Código de 
Trânsito Brasileiro, bem como, passível à remoção 
do veículo. (Lei Federal nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 e conforme Resolução do 
CONTRAN nº 404/2012 - Seção VI).

Art. 27 Das multas aplicadas em razão de estacio-
namento irregular serão integralmente direciona-
das ao Município, salvo se houver, participação 
de órgãos ou entidades de governo por força de 
convênio existente envolvendo outros entes 
federativos.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 28 As vagas de Estacionamento Rotativo 
Pago poderão ser utilizadas como área de carga e 
descarga de veículos de pequeno porte, assim 
considerados os que possuam capacidade de 
carga não superior a 04 (quatro) toneladas, 
mediante o pagamento da tarifa correspondente 
ao número de vagas ocupadas e obedecendo as 
regras estabelecidas pela sinalização regulamen-
tar local.
Art. 29 Será considerado em situação irregular, 
sujeitando o condutor do veículo a aplicação das 
penalidades previstas em legislação própria, se 
ocorrer qualquer das seguintes situações:
I.estacionamento do veículo de forma a ocupar 
mais de uma vaga;
II.estacionamento do veículo de forma a ocupar 
mais de uma vaga, sem o devido comprovante 
nos casos de veículos em operação de carga e 
descarga;
III.quando ultrapassado o limite do estaciona-
mento, não sendo renovados os créditos do 
usuário, permanecendo o veículo na mesma 
vaga;
IV.quando ultrapassado o limite de tolerância de 
15 (quinze) minutos devidamente comprovado 
pelo funcionário da concessionária ou pelo 
Agente de Fiscalização do Trânsito.
Art. 30 O Estacionamento Rotativo Pago se 
destina à mera regulação e democratização do 
estacionamento de veículos automotores, por 
períodos certos, nas vias e logradouros públicos, 
mediante remuneração prévia, não se caracteri-
zando como serviço de guarda de veículos.
Parágrafo único. Ao Município e à Concessionária 
não incidirão quaisquer responsabilidades em 
razão de acidentes, danos, furtos ou prejuízos de 
qualquer natureza que possam vir a sofrer os 
veículos ou os usuários nos locais de estaciona-
mento, em razão da natureza do rotativo.
Art. 31 A permanência do condutor ou de outra 
pessoa no interior do veículo não desobriga o 
pagamento pelo uso do Estacionamento 
Rotativo.
Art. 32 A outorga �nanceira única a ser repassada 
ao Município, como resultado de procedimento 
licitatório, pelo vencedor concessionário, poderá, 
a critério da Governo Municipal, ser efetuada em 
parcelas iguais e sucessivas em conjunto com o 
repasse do percentual mensal de arrecadação.
Art. 33 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 20 de janeiro de 2022.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

ANEXO ÚNICO AO DECRETO Nº 2.268/2022
RELAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DAS VAGAS DE CARROS DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO
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PORTARIA
PORTARIA Nº 40/2022

A Prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Déborah Alexandra Neves, no uso de suas atribuições legais, Resolve:
Nomear os membros abaixo relacionados, para constituírem a JUNTA MÉDICA OFICIAL DE AVALIAÇÃO FÍSICA E MENTAL, do Processo Seletivo Simpli�cado, conforme Edital 
02/2022, item 11.4 e subitem 11.4.1; do referido Edital.

•Dr. Álvaro Merotto Aguiar – Médico Perito;
•Dr. Antônio José Mariz da Veiga – Médico Perito;
•Dr. Edson da Silva Soares – Médico Perito;
•Dr.º Stella Fernandes Mansur Lisboa – Psicóloga;
•Dr.º Viviane dos Santos Visconti - Psicóloga

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paraíba do Sul, 20 de janeiro de 2022.

Dayse Déborah Alexandra Neves
Prefeita

PORTARIA
PORTARIA Nº 39/2022
A Prefeita de Paraíba do Sul, Sr.ª Dayse Deborah Alexandra Neves, no uso de suas atribuições legais, especialmente o artigo 95, inciso II da Lei Orgânica Municipal, e:

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37, IX da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o disposto na Lei Municipal nº. 3.655/2020, que dispõe sobre a 
contratação de pessoal para suprir necessidades temporárias de excepcional interesse público;

RESOLVE:
Nomear uma Comissão Organizadora, Controladora e Avaliadora do Processo Seletivo Simpli�cado para contratação de pro�ssionais para a Secretaria Municipal de Saúde, 
em conformidade com a Lei n.º 3.655/2020, composta pelos membros abaixo, para, sob a presidência do primeiro, acompanhar as ações de organização, controle e 
avaliação dos candidatos inscritos, inclusive julgando recursos.

Liliane da Costa Quintella Nascimento 
João Baptista Duarte Rodrigues
Rodrigo Levi de Souza
Ana Paula Barbosa
Alexandre Campos de Aguiar

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paraíba do Sul, 20 de janeiro de 2022.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024
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PUBLICAÇÃO
EDITAL N.º 02/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N.º 02/2022
A Comissão Organizadora do Processo Seletivo 
Simpli�cado, para atender à Secretaria Municipal 
de Saúde na execução de projetos e programas 
de sua competência, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria n° 39/2022 e 
considerando o disposto na Lei n° 3.655/2020, 
que regulamenta a contratação por tempo 
determinado no município, em especial no Artigo 
2º, para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos do 
inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, 
torna público que estarão abertas as inscrições 
para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO com 
vistas ao provimento de vagas temporárias, até 
que se realize Concurso Público, conforme 
discriminado neste Edital, mediante as normas e 
condições contidas no mesmo.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 – É condição essencial para inscrever-se nesta 
seleção o conhecimento e aceitação das 
instruções e normas contidas neste Edital. Ao 
assinar o requerimento de inscrição o candidato 
declara que conhece e concorda plena e integral-
mente com os termos deste Edital e legislação 
vigente.
1.2 – As dúvidas com relação ao presente Edital 
deverão ser dirimidas com a Comissão Organiza-
dora, anteriormente à inscrição, após a leitura 
completa deste Edital, através do telefone (24) 
2263-5631.
2. DAS FUNÇÕES, REQUISITOS, VENCIMENTO, 
CARGA HORÁRIA E VAGAS:
As funções, requisitos para as mesmas, vencimen-
to, carga horária e vagas encontram-se divulga-
dos no Anexo I deste Edital.
3. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO POR MEIO 
REMOTO: 3.1 – LOCAL: através do e-mail: proces-
soseletivosaudepmps@gmail.com
3.2 – DIAS: 25 de JANEIRO de 2022 a 31 de 
JANEIRO de 2022
3.3 – HORÁRIO: 00:01 do dia 25/01/2022 às 23:59 
do dia 31/01/2022
3.4 – A inscrição será feita mediante envio da 
documentação exigida neste Edital, em formato 
PDF, a ser encaminhada em um ÚNICO E-MAIL.
� Os documentos exigidos como REQUISITO, para 
os CARGOS DE MÉDICO GENERALISTA DE PSF E 
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, conforme consta no 
item 4 deste Edital (IDENTIDADE, CPF, COMPRO-
VANTE DE RESIDÊNCIA, COMPROVANTE DE 
REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE E 
ANUIDADE EM DIA, COMPROVANTE DE ESCOLAR-
IDADE, CURRICULUM VITAE E FICHA DE 
INSCRIÇÃO SEM RASURAS) - obrigatório;
� Os documentos necessários para classi�cação 
do candidato, conforme descrito no item 5 deste 
Edital - opcional;
� O requerimento de inscrição devidamente 
preenchido em todos os campos - obrigatório;
3.5.– As informações prestadas na Ficha de 
Inscrição (Anexo IV) são de inteira responsabili-
dade do candidato, dispondo o Município do 
direito de INDEFERIR o candidato que não o 
preencher de forma completa, correta e legível.
3.6 – Após o envio da documentação não será 
possível o encaminhamento de novos documen-
tos, alteração dos documentos entregues ou 
alteração nas informações prestadas no requeri-
mento de inscrição.
3.7 – Caso sejam enviados mais de 01 (um) e-mail 

pelo mesmo candidato, será considerado 
somente o primeiro encaminhado, sendo os 
demais descartados pela equipe de avaliação.
3.8 - Após o período de inscrições, a Comissão 
emitirá um comprovante para cada candidato 
informando: o nome, nº de inscrição e a função 
pleiteada pelo candidato.
3.9 – O recebimento da documentação exigida 
não desobriga o candidato de comprovar, a 
qualquer tempo, quando solicitado, o atendi-
mento a todos os requisitos e condições estabele-
cidos neste Edital; o candidato que não o atender 
terá sua inscrição CANCELADA, sendo ELIMINA-
DO do processo de seleção.
4 - DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA 
INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS:
4.1 – Ficha de inscrição (Anexo IV) devidamente 
preenchida, de forma legível. O documento não 
poderá ter rasuras ou emendas, não devendo ser 
usado corretivo.
4.2 – Cópia do documento de identidade com 
foto. Serão considerados documentos de 
identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, 
pelos Institutos de Identi�cação e pelos Corpos 
de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos 
órgãos �scalizadores de Exercício Pro�ssional 
(ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; 
certi�cado de reservista; carteira de trabalho.
4.3 – Cópia do documento que contenha o 
número de CPF do candidato.
4.4 – Cópia do comprovante de residência 
idêntico ao declarado na Ficha de Inscrição.
4.5 – Cópia de documento que comprove a 
escolaridade mínima exigida no REQUISITO.
4.5.1 – Serão considerados comprovantes de 
escolaridade: diploma ou Histórico Escolar que 
comprove a conclusão da escolaridade exigida no 
REQUISITO, devidamente registrados no órgão 
competente, reconhecido pelo MEC.
4.5.2 – A documentação de escolaridade expedi-
da por órgãos estrangeiros só terá validade 
quando for revalidada pelo Ministério de 
Educação e Cultura – MEC.
4.6 – Cópia de documento que comprove a 
inscrição no Conselho Regional da classe e 
anuidade em dia.
4.7 – Curriculum vitae atualizado.
5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FINS 
DE PONTUAÇÃO:
5.1 – Para efeito de classi�cação do candidato na 
listagem �nal desta seleção, deverão ser incluídos 
no email os documentos relacionados no Anexo II 
deste Edital.
5.2- Não haverá limite para apresentação de 
documentos comprobatórios de tempo de 
serviço.
5.3 – Compete ao candidato a escolha dos 
documentos apresentados para �ns de 
pontuação, sendo somente pontuados, os 
documentos citados no Anexo II, deste Edital, 
dentro dos limites de pontos estipulados.
6. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
6.1 – A seleção será realizada em DUAS ETAPAS, 
sem a exigência de aplicação de provas objetivas, 
em função da pandemia do novo coronavírus, e 
tem por objetivo:
1ª ETAPA – inscrição: veri�car se o candidato 
apresentou todos os documentos exigidos para 
inscrição e comprovação do REQUISITO – item 4, 
em observância à função pleiteada no item 2 – 
eliminatório;

2ª ETAPA – análise de títulos: avaliar os documen-
tos apresentados para �ns de pontuação – item 5, 
seguindo os dispostos no Anexo II deste Edital – 
classi�catório.
7 - DAS CONDIÇÕES DE APURAÇÃO DA PONTU-
AÇÃO:
7.1 – A seleção consistirá de análise de currículo, 
de acordo com condições, critérios e documen-
tações a seguir discriminados em consonância 
com o Anexo II deste Edital.
7.1.1 – Todas as citações, no currículo, de cursos e 
experiências pro�ssionais só serão consideradas 
e avaliadas se devidamente comprovadas 
mediante documentação apresentada de acordo 
com o Anexo II deste Edital.
7.2 – No caso de nenhum candidato apresentar 
títulos e experiência pro�ssional, será avaliado o 
histórico escolar, através do CR (coe�ciente de 
resultado) fornecido pela instituição em que 
concluiu a graduação ou curso exigido como 
requisito para concorrer à vaga. Portanto, os 
candidatos nesta condição poderão apresentar 
seus currículos acompanhados de histórico 
escolar e declaração da instituição onde conste o 
CR obtido.
7.3 – Na impossibilidade de avaliação do CR a 
comissão analisará o histórico escolar.
7.4 – A preferência será sempre pela análise do 
CR, sendo a avaliação de histórico escolar alterna-
tiva para complementar o número de candidatos 
para a vaga.
8 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPRO-
VAÇÃO DO TÍTULO E EXPERIÊNCIA PROFISSION-
AL:
8.1 - Para receber a pontuação relativa aos títulos 
e experiência pro�ssional relacionado nas alíneas 
A e B, do Anexo II deste Edital, o candidato deverá 
atender a uma das seguintes opções:
8.1.1 - Para exercício de atividade em empresa/in-
stituição privada, serão aceitos:
a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) contendo as páginas: identi�cação 
do trabalhador; registro do empregador que 
informe o período (com início e �m, se for o caso) 
e qualquer outra página que ajude na avaliação, 
por exemplo, quando há mudança na razão social 
da empresa;
b) Declaração do empregador, com timbre da 
empresa, carimbos e assinatura do emitente, com 
a espécie do serviço realizado e a descrição das 
atividades desenvolvidas para o cargo/emprego, 
bem como período de trabalho (início e �m);
8.1.2 - Para exercício de atividade/instituição 
pública serão aceitos:
a) Declaração/certidão de tempo de serviço, 
emitida pelo setor de recursos humanos da 
instituição, que informe o período (com início e 
�m, se for o caso), a espécie do serviço realizado e 
a descrição sintética das atividades desenvolvi-
das ou
b) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) contendo as páginas: identi�cação 
do trabalhador; registro do empregador que 
informe o período (com início e �m, se for o caso), 
bem como a nomenclatura do cargo, que deverá 
ser idêntica ao qual o candidato concorrerá. Nos 
casos onde a declaração emitida pelo setor de 
recursos humanos não informar a nomenclatura 
do cargo conforme descrito no quadro de vagas 
deste Edital, o candidato deverá solicitar junto à 
Secretaria/setor onde atuou um ATESTADO onde 
deverão constar o a função desempenhada, 

período, espécie de serviço realizado e descrição 
sintética das atividades
8.1.3 - Para exercício de atividade/serviço 
prestado como autônomo serão aceitos:
a) Contrato de prestação de serviços entre as 
partes, ou seja, o candidato e o contratante ou 
recibo de pagamento autônomo (RPA),
b) Declaração do contratante que informe o 
período (com início e �m se for o caso), a espécie 
do serviço realizado e a descrição sintética das 
atividades, e/ou
c) Declaração de exercício de pro�ssão liberal, 
com a comprovação do registro pro�ssional no 
órgão competente, contendo a data de registro.
8.2 - Para efeito de pontuação da alínea A do 
Anexo II deste Edital, não será considerada 
sobreposição de tempo.
8.3 - Não serão computados, como experiência 
pro�ssional, os tempos de estágio e de monitoria.
8.4 - Para efeito de pontuação da alínea A do 
Anexo II deste Edital, somente será considerada a 
experiência após a conclusão do curso inerente a 
função a que concorre.
8.5 - Todo documento apresentado para �ns de 
comprovação de exercício pro�ssional deverá ser 
emitido pelo órgão de pessoal ou de recursos 
humanos competente, em papel timbrado, e 
conter o período de início e término do trabalho 
realizado, bem como a jornada de trabalho.
8.6 - Para a comprovação da conclusão do curso 
de pós-graduação em nível de doutorado ou de 
mestrado será aceito o diploma, devidamente 
registrado expedido por instituição reconhecida 
pelo MEC, ou certi�cado/declaração de 
conclusão de curso de doutorado ou mestrado, 
expedido por instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC), acompanhado do 
histórico escolar do candidato, no qual conste o 
número de créditos obtidos, as áreas em que foi 
aprovado e as respectivas menções, o resultado 
dos exames e do julgamento da tese ou da 
dissertação.
8.7 - Para curso de doutorado ou de mestrado 
concluído no exterior será aceito apenas o 
diploma, desde que revalidado por instituição de 
ensino superior no Brasil.
8.8 - Para receber a pontuação relativa ao título 
relacionado na alínea E do Anexo II deste Edital, 
serão aceitos somente os certi�cados/-
declarações em que conste a carga horária.
8.9 - Para receber a pontuação relativa ao título 
relacionado na alínea F do Anexo II deste Edital, 
será aceito somente o histórico escolar em que 
constem as disciplinas cursadas, os professores e 
suas titulações, a carga horária e a menção 
obtida.
8.10 - No que se refere à alínea D, do Anexo II 
deste Edital, o candidato deverá apresentar a 
respectiva declaração de conclusão das discipli-
nas do doutorado, da autoridade competente, 
com a �rma reconhecida, a composição da banca 
de quali�cação, a aprovação da referida 
quali�cação e as disciplinas cursadas.
8.11 – Para a comprovação das alíneas F do Anexo 
II, deste edital, serão aceitos certi�cados de 
participação.
8.12 - Todo diploma, certi�cado ou declaração 
expedido em língua estrangeira somente será 
considerado se traduzido para a Língua 
Portuguesa por tradutor juramentado.
8.13 - Cada título será considerado uma única vez.
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9 - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, DE CLASSIFI-
CAÇÃO E DE DESEMPATE:
9.1 - Todos os candidatos terão currículos 
avaliados e os resultados lançados em planilha 
individual, conforme Anexo III deste Edital.
9.2 - Em caso de empate na nota �nal, terá 
preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, 
até o último dia de inscrição neste processo 
seletivo, conforme artigo 27, parágrafo único, da 
Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003 (Estatuto 
do Idoso);
b) tiver maior tempo de exercício da pro�ssão.
9.3 - Persistindo o empate, terá preferência o 
candidato mais idoso.
9.4 - Será considerada data inicial para contagem 
do tempo de Exercício Pro�ssional, a data de 
conclusão do curso determinado como requisito 
para a função, item 2 e/ou a data de inscrição no 
respectivo conselho de classe quando exigido no 
requisito da função.
9.5– Não haverá limite para apresentação de 
documentos comprobatórios de tempo de 
serviço, sendo vedada a contagem cumulativa de 
tempo de serviço prestado em diferentes locais 
em um mesmo período.
9.6 – Não serão computados pontos para os 
cursos em que a carga horária não estiver 
especi�cada no documento entregue.
10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, REVISÃO, 
CLASSIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE:
10.1 – Encerrado o período de inscrições, inicia-se 
a fase de avaliação dos documentos e títulos pela 
Comissão designada por portaria própria.
10.1.1 - O resultado parcial da análise de 
documentos e títulos será publicado no DO e site 
o�cial do Município no dia 03/02/2022, 
abrindo-se prazo para interposição de recursos.
10.2 – Aos candidatos que se sentirem prejudica-
dos serão assegurados recursos, mediante 
requerimento individual, desde que:
a) seja dirigido à Comissão Avaliadora e Organi-
zadora do Processo Seletivo e entregue via e-mail 
processoseletivosaudepmps@gmail.com nas 

datas e horários a serem publicados juntamente 
com cada resultado parcial.
b) constem obrigatoriamente do recurso nome 
completo do candidato, cargo a que concorre, 
fundamentação clara e objetiva da solicitação de 
revisão, conforme Anexo V deste Edital;
10.2.1 - Decorrido o prazo de recursos serão 
publicadas as listagens �nais da avaliação de 
títulos e experiência pro�ssional.
10.2.2 - Nos recursos a Comissão não aceitará 
novos documentos, ou substituição dos 
documentos entregues no período de inscrição 
e/ou alteração das informações prestadas pelo 
candidato no requerimento de inscrição.
10.2.3 – Não serão aceitos recursos interpostos 
por telegrama, via postal ou qualquer outro meio 
que não o especi�cado neste Edital.
10.2.4 – Será dada publicidade às decisões dos 
recursos.
10.2.5 – Somente o candidato ou seu procurador 
poderão tomar ciência do motivo que ensejou o 
resultado de recurso proferido pela Comissão de 
Seleção. Para tanto, deverá ser apresentada 
cédula de identidade com foto.
10.3 – Os resultados �nais serão publicados no 
dia 07 de FEVEREIRO de 2022, no site o�cial do 
município www.paraibadosul.rj.gov.br
10.4. –A listagem �nal dos candidatos seleciona-
dos será elaborada considerando os critérios de 
desempate �xados em lei e neste Edital.
10.5 – Todas as informações o�ciais referentes ao 
presente Edital serão divulgadas no site do 
Município – www.paraibadosul.rj.gov.br, não se 
responsabilizando este Município por outras 
informações.
10.6 – É de responsabilidade do candidato, 
acompanhar constantemente as publicações 
o�ciais e os prazos referentes a esta seleção.
10.7 – Esta contratação temporária, em caráter 
urgente, considerando ausência de reserva 
técnica para atendimento às necessidades de 
excepcional interesse público da Secretaria 
Municipal de Saúde, face á ausência de candida-
tos aprovados no Concurso Público vigente, terá 

vigência até 31 de dezembro de 2022.
10.8 – Os documentos dos candidatos aprovados 
e não aprovados neste Processo Seletivo Simpli�-
cado permanecerão em poder do Setor de 
Gestão Pública por tempo que a mesma achar 
conveniente para atender as determinações 
legais referentes ao controle interno e externo.
11. DA CONTRATAÇÃO:
11.1 – São REQUISITOS BÁSICOS para contratação 
através desse Edital:
a) ter sido aprovado neste processo de seleção;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado;
c) possuir a idade mínima de 18 anos completos;
d) no ato de admissão APRESENTAR TODOS OS 
DOCUMENTOS ORIGINAIS cujas cópias foram 
enviadas por e-mail no momento da inscrição do 
candidato, além de 01 foto 3x4 recente, cópias da 
Carteira de Trabalho, do Título Eleitoral, do 
comprovante de residência, da Certidão de 
Nascimento/casamento e número de PIS/PASEP, 
além do NADA CONSTA CIVIL E CRIMINAL.
11.2 – O candidato deverá se apresentar para 
assinatura do Contrato de Prestação de Serviços 
por Tempo Determinado no prazo não superior a 
02 (dois) dias úteis, a partir da admissão. 11.3 - As 
contratações serão feitas por tempo determina-
do obedecidos os prazos estabelecidos na Lei 
Municipal n.º 3.655/2020, ou outra que a 
substitua, para todos os cargos.
11.4 – A contratação dos candidatos �ca 
condicionada à aprovação na Perícia Médica 
O�cial, nomeada através de Portaria.
11.4.1 – Quando do chamamento para a Perícia 
Médica O�cial caberá ao candidato a responsabi-
lidade pela realização dos exames médicos 
solicitados e a apresentação dos resultados nas 
datas e horários estipulados na Convocação 
O�cial.
11.5 - É admitida a prorrogação dos contratos 
dentro dos prazos previstos na Lei Municipal n.º 
3.655/2020.
11.6 – AS CONVOCAÇÕES SERÃO FEITAS EXCLU-
SIVAMENTE ATRAVÉS DO SITE OFICIAL DO 
MUNICÍPIO, NÃO HAVENDO ENVIO DE 

TELEGRAMAS.
12. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES:
12.1 – Os candidatos estarão sujeitos ao cumpri-
mento do horário de trabalho e atuação no local 
determinado pela Secretaria Municipal de Saúde.
12.2. - Na impossibilidade de cumprir este horário 
ou de atuar nos locais indicados, o candidato 
assinará declaração de desistência, concordando 
com sua substituição pelo próximo candidato 
aprovado em lista de espera.
12.3 – As convocações serão feitas SOMENTE 
PELO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, não havendo 
envio de telegramas, e-mails ou quaisquer outras 
formas de chamamento.
12.3.1 - Será automaticamente eliminado do 
certame o candidato que não se apresentar na 
data contida na convocação o�cial para apresen-
tação de documentos exigidos.
12.4 – O candidato que for assinar contrato de 
prestação de serviço por tempo determinado 
com este Município �ca ciente de que deverão 
ser observadas as vedações contidas nos incisos 
XVI, XVII e §10 do Art. 37 da Constituição Federal 
de 1988 e demais dispositivos legais acerca de 
acúmulo de cargos públicos.
12.5 – O Município de Paraíba do Sul poderá 
rescindir o Contrato Administrativo de Prestação 
de Serviços, antecipadamente, de acordo com o 
interesse público e no disposto na legislação 
vigente.
12.6 - O prazo para impugnação deste Edital será 
de 02 (dois) dias, contados da data de publicação 
do mesmo. 12.7– O pedido de impugnação, 
devidamente fundamentado, deverá ser 
encaminhado através do email: processoseletivo-
saudepmps@gmail.com
12.8 – Os casos omissos no presente Edital serão 
resolvidos pela Comissão Organizadora, 
observados os princípios e normas que regem a 
Administração Pública.

Paraíba do Sul, 20 de janeiro de 2022.
Comissão Organizadora

ANEXO I
QUADRO DE FUNÇÕES, REQUISITOS, VENCIMENTOS, CARGA HORÁRIA E VAGAS

OBS 01: Todos os cargos do quadro acima terão acréscimo de grati�cação, referente à Lei 3.587/2019,
para os atendimentos realizados na Atenção Básica, da Secretaria Municipal de Saúde.
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ANEXO II
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

ANEXO III
PLANILHA INDIVIDUAL DE APURAÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

NOME:
CARGO:

TOTAL DE PONTOS:
ASSINATURAS DOS AVALIADORES:
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ANEXO IV 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

PREFEITURA DE PARAÍBA DO SUL 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
Edital 02/2022 

NOME 

 

ENDEREÇO: 

 

TELEFONES PARA CONTATO: 

1) 2) 3) 

EMAIL: 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 

 

CPF: 

 

CARGO PRETENDIDO: 

 

DATA: 
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ANEXO V 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL N.º 02/2022 

NOME DO CANDIDATO: 

FUNÇÃO: 

Nº DE INSCRIÇÃO: DATA: 

FUNDAMENTAÇÃO: 
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ANEXO VI 
CRONOGRAMA 

 

DIA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

20/01/2022 18:00 
 

PUBLICAÇÃO EDITAL 

 

www.paraibadosul.rj.gov.br 

21/01 e 24/01/2022 

00:01 às 23:59 de 

21/01 e de 00:01 às 

23:59 de 24/01/2022 

PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO 
processoseletivosaudepmps@gmail.com 

 

25/01 a 31/01/2022 
00:01 de 26/01 às 

23:59 de 31/01/2022 
INSCRIÇÕES ONLINE 

processoseletivosaudepmps@gmail.com 

 

01/02 a 02/02/2022 18:00 
ANÁLISE DE DOCUMENTOS E 

TÍTULOS 
Secretaria Municipal de Saúde  

03/02/2022 18:00 
LISTAGEM PARCIAL ANÁLISE DE 

TÍTULOS 
www.paraibadosul.rj.gov.br 

03/02 e 04/02/2022 
18:00 de 03/02 às 

23:59 de 04/02/2022 

 

RECURSOS 

processoseletivosaudepmps@gmail.com 

 

07/02/2022 18:00 RESULTADO FINAL www.paraibadosul.rj.gov.br 
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PUBLICAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
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