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Praça Garcia, o prefeito, Doutor 
Alessandro, agradeceu a presença 
da população, autoridades 
municipais e do vice-prefeito de 
Volta Redonda, Maycon Abrantes. 
Doutor Alessandro falou do orgulho 
que tem em ser sul-paraibano e que 
a cidade tem o que comemorar 
neste aniversário.
 “Paraíba do Sul me acolheu 
quando vim pra cá com 8 anos de 
idade, por isso tenho muito amor 
por esta cidade e estamos cuidando 

dela para o futuro. Estamos 
pagando por mês mais de R$ 1 
milhão de um total de R$120 milhões 
de dívidas deixadas por gestões 
passadas, e mesmo assim fizemos 
muito em todas às áreas, mas 
principalmente pela saúde e 
educação, prioridades desta gestão. 
Eu tenho orgulho da minha gestão, 
porque temos um Hospital com 
médicos 24 horas, tenho orgulho de 
ter pago os salários de todos os 
funcionários em dia, incluindo o 13º, 

eu tenho orgulho da qualidade da 
merenda escolar municipal ser 
referência na região e de 60% do 
investimento na merenda ser feito 
pela prefeitura, tenho muito orgulho 
de oferecer cultura e esporte 
gratuitos para mais de 1200 pessoas, 
orgulho de oferecer 50 bolsas 
anuais para alunos da Faculdade 
Redentor. São muitos motivos para 
que a população acredite e se 
orgulhe desta cidade. Parabéns, 
Paraíba do Sul" - disse, o prefeito.

Sul-paraibanos celebram os 186 
anos da cidade com atrações 
culturais na Praça Garcia
 A Prefeitura Municipal 
realizou na manhã da última 
terça-feira, dia 15 de janeiro, uma 
linda festa, cheia de atrações em 
comemoração aos 186 anos do 
município. As famílias 
sul-paraibanas aproveitaram o 
feriado e compareceram à Praça 
Garcia, no coração da cidade, para 
prestigiar este momento de 
celebração.
 A programação preparada 
pelo governo municipal valorizou a 
diversidade cultural da cidade, com 
apresentações da Banda Municipal 
de Marcha de Paraíba do Sul; Teatro 
de Rua com a Oficina de Teatro da 
Fundação Cultural; show com Kaio 
Pinheiro e alunos da Oficina de 
Canto Coral da Fundação Cultural; 
Grupo de dança Pés Dourados; 
Grupo “Sonhos e Ritmos”; Êxitu's 
Academia de Dança; Projeto 
Muxicongo em parceria com a 
Fanfarra Famas; show com 
Ademilson Ribeiro; Folia de Reis 
“Tradição do Oriente”, além de área 
infantil com pula-pula, tobogã, 
algodão doce e pipoca.
 Também foram realizado 
atendimentos das Secretarias de 
Saúde, Assistência Social e Direitos 
Humanos e Ambiente e 
Desenvolvimento Agrário.
 À noite foi celebrada uma 
missa na Matriz de São Pedro e São 
Paulo em ação de graças aos 186 
anos de Paraíba do Sul, com a 
presença do prefeito, Doutor 
Alessandro, vereadores municipais, 
secretários de governo e demais 
autoridades da cidade.
 Durante o seu discurso na 
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Const i tu ição,  e  os arts .  18 ,  inc iso 
I ,  e  17 ,  inc iso I I I  da Lei  nº  8 .080,  
de 19 de setembro de 1990,  
compete ao Munic íp io e ,  
suplet ivamente,  ao Estado,  ger i r  
e  executar  serv iços públ icos de 
atendimento à saúde da 
população,  podendo ambos 
recorrer ,  de maneira  
complementar ,  aos serv iços 
ofertados pela  in ic iat iva pr ivada,  
quando os serv iços de saúde da 
rede públ ica forem insuficientes 
para garant i r  a  cobertura 
ass istencia l  necessár ia ;
2)  Considerando o cont ido no art .  
16 ,  inc iso XIV,  da Lei  nº  8 .080,  de 
1990,  segundo o qual  compete à 
d ireção nacional  "e laborar  
normas para regular  as  re lações 
entre o S istema Único de Saúde -  
SUS e os serv iços pr ivados 
contratados de ass istência  à  
saúde" ;
3)  Considerando a apl icabi l idade 
aos Estados,  aos Munic íp ios e  ao 
Distr i to Federal  das normas 
gera is  da Lei  nº  8 .666,  de 21  de 
junho de 1993,  e  da legis lação 
complementar ,  especia lmente o 
que estabelecem os arts .  17 ,  
inc iso X,  24 a 26 e 43 da Lei  nº  
8 .080,  de 1990;
4)  Considerando a Lei  nº  12 . 101 ,  
de 27 de novembro de 2009,  que 
dispõe sobre a cert ificação das 
ent idades beneficentes de 
ass istência  socia l ;
5)  Considerando o Decreto nº  
7 .237 de 20 de ju lho de 2010 que 
regulamenta a Lei  no 12 . 101 ,  de 27 
de novembro de 2009,  para 
dispor sobre o processo de 
cert ificação das ent idades 
beneficentes da ass istência  socia l  
para obtenção da isenção das 
contr ibuições para segur idade 
socia l  e  dá outras 
providências .
6)  Considerando a Lei  nº  13 .019 
de 31  de ju lho de 2014 que 
estabelece o regime jur íd ico  das 
parcer ias  entre administração 
públ ica e as  organizações da 
sociedade c iv i l  em regime de 
mútua cooperação,  para a  
consecução de final idades de 
interesse públ ico e rec íproco,  
mediante a  execução de 
at iv idades ou de projetos 
previamente estabelecidos em 
planos de trabalho inser idos em 
termo de colaboração e de 
cooperação;  define diretr izes 
para pol í t ica de fomento,  de 
colaboração e de cooperação 
com organizações da sociedade 
c iv i l ;  e  a l tera as  Lei  nº  8 .429 de 
02 de junho de 1992 e 9 .790 de 23 
de março de 1999.  (Redação dada 
pela  Lei  nº  13 .204 de 2015)
7)  Considerando a Portar ia  nº  
399/GM/MS,  de 22 de fevereiro 
de 2006,  que aprova as d iretr izes 
operacionais  do Pacto pela  
Saúde,  e  a  Portar ia  nº  
699/GM/MS,  de 30 de março de 
2006,  que regulamenta as 
d iretr izes operacionais  dos 
Pactos pela  Vida e de Gestão;
8)Considerando a Portar ia  

GM/MS nº .  1 .721  de 21  de 
setembro de2005 que cr ia  o 
Programa de Reestruturação e 
Contratual ização dos Hospita is  
F i lantrópicos no Sistema Único 
de Saúde –  SUS.
9)Considerando a  Portar ia  SAS 
nº .635 de 10 de novembro de 
2005 que publ icou  o 
Regulamento Técnico para a  
implantação e operacional ização 
do Programa de Reestruturação e 
Contratual ização dos Hospita is  
F i lantrópicos no Sistema Único 
de Saúde –  SUS;
10)Considerando a Portar ia  
GM/MS nº .  3 . 123 de 07 de 
dezembro de 2006 que homologa 
o Processo de Adesão ao 
Programa de Reestruturação e 
Contratual ização dos Hospita is  
F i lantrópicos no Sistema Único 
de Saúde (SUS) ;
1 1)Considerando a Portar ia  
MS/GM nº  1034 de 05 de maio de 
2010 que dispõe sobre a 
part ic ipação de forma 
complementar  das inst i tu ições 
pr ivadas com ou sem fins 
lucrat ivos de ass istência  à  saúde 
no âmbito do Sistema Único de 
Saúde –  SUS;
12)Considerando a Del iberação 
CIB-SUS-RJ nº  982 de 
09/07/2010 que aprova as 
d iretr izes para a  contratação de 
serv iços ass istencia is  no âmbito 
do SUS do Estado do Rio de 
Janeiro ;
13)Considerando a  Portar ia  nº  
3 .410,  de 30 de dezembro de 2013 
que 
estabelece as d iretr izes para a  
contratual ização de hospita is  no 
âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS) em consonância com 
a Pol í t ica Nacional  de Atenção 
Hospita lar  (PNHOSP).
14)Considerando a necess idade 
de formal ização da re lação entre 
prestadores de serv iços 
ass istencia is  em saúde e 
gestores ;
15)Considerando  a  v inculação 
dos recursos financeiros do 
Fundo Munic ipal  de Saúde de  
Para íba do Sul   ao 
estabelecimento de metas 
quant i tat ivas e  qual i tat ivas e  a  
necess idade de acompanhamento 
e aval iação  das metas e 
Indicadores pactuados nos 
contratos e convênios firmados 
entre os prestadores de serv iços 
de saúde e Secretar ia  Munic ipal  
de Saúde de Para íba do Sul  ;
16)Considerando que o Hospita l  
Nossa Senhora da Piedade de 
Para íba do Sul   é  uma inst i tu ição 
filantrópica e sem fins lucrat ivos 
e está  sob gestão munic ipal  
desde 2009,  nos termos do 
Contrato nº  001/2009 e Termo de 
Colaboração  decorrente da Lei  
Munic ipal  nº  3334 de 26 de 
janeiro de 2017 .
RESOLVE:
Art .  1 º  -  F ica inst i tu ída a 
Comissão Permanente de 
Acompanhamento dos Contratos ,  
Convênios e Termo de 

ATO

ATO  Nº 023/2018
O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dr 
Alessandro Cronge Bouzada, no 
exercício de suas atribuições legais e 
na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, 
Resolve:
Exonerar a pedido, o funcionário 
Maurílio Silva Costa, CPF 
579.701.496-34, no cargo de livre 
nomeação e execução de Secretario 
Municipal de Obras, transporte e 
Projetos, a partir de 01/11/2018.
Registre, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, em 01 de Novembro de 2018

ATO  Nº 024/2018
O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dr 
Alessandro Cronge Bouzada, no 
exercício de suas atribuições legais e 
na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, 
Resolve:
Nomear, o funcionário Samuel 
Carneiro Broilo, CPF 050.684.836-13, 
do cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário Municipal de 
Obras, Transporte Projetos, com 
efeitos desde 01/11/2018.
Registre, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, em 01 de Novembro de 2018.

 

ATO  Nº 026/2018
O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dr 
Alessandro Cronge Bouzada, no 
exercício de suas atribuições legais e 
na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, 
Resolve:
Exonerar a pedido, o funcionário 
Cláudio Ribeiro Teixeira, CPF 
012.200.467-10, no cargo de livre 
nomeação e execução de Secretario 
Municipal do Ambiente e 
Desenvolvimento Agrário, a partir de 
01/12/2018.
Registre, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, em 01 de Dezembro de 2018.

ATO  Nº  027/2018
O Prefe i to Munic ipal  de Para íba 
do Sul ,  Estado do Rio de Janeiro ,  
Dr  Alessandro Cronge Bouzada,  
no exerc íc io de suas atr ibuições 
legais  e  na forma da le i ,  em 
especia l  as  d isposições previstas 
na Lei  Orgânica Munic ipal ,  
Resolve:
Nomear ,  o  funcionár io MAURÍLIO 
SILVA COSTA,  CPF 
579.701 .496-34,  do cargo de l ivre 
nomeação e execução de 
Secretár io Munic ipal  do 
Ambiente e Desenvolv imento 
Agrár io ,  ,  com efe i tos desde 
01/12/2018.
Registre ,  publ ique-se ,  cumpra-se .
Prefe i tura Munic ipal  de Para íba 
do Sul/RJ,  em 01  de Dezembro de 
2018.

MENSAGENS

GABINETE DO PREFEITO
Paraíba do Sul ,  07 de janeiro de 
2019.
Oficio N° 0005/GAB/PMPS/2019

Assunto:  Encaminha Mensagem 
ao Legis lat ivo
Senhor Pres idente ,
Serv imo-nos do presente ,  para 
encaminhar  a  V.  Exª .  a  mensagem 
n° 001/2019,  que trata de veto ao 
Projeto de Lei  n°  3 .516/2018,  
submetido ao Chefe do Execut ivo 
Munic ipal  para sanção ou veto.
Oportunamente renovando 
nossos protestos de est ima e 
consideração.  
A t  e  n c  i  o  s  a  m e n t  e

MENSAGEM nº  001 ,  de 07 de 
Janeiro de 2019.
Excelent íss imo Senhor ,
Senhor Pres idente ,  da Câmara 
Munic ipal ,  Comunico a Vossa 
Excelência  que,  nos termos da 
seção IV,  Art .  67 ,  inc iso VI ,  da Lei  
Orgânica Munic ipal ,  decid i  Vetar  
integralmente ,  por  contrar iedade 
ao interesse públ ico (veto 
pol í t ico) ,  o  Projeto de Lei  nº  
3 .516/2018,  que "cr ia  o programa 
de distr ibuição de cestas 
nutr ic ionais  às  lactantes de baixa 
renda até o sexto mês de 
amamentação no munic íp io de 
Para íba do Sul  e  dá outras 
providências" .
O Exmo Senhor Prefe i to 
Munic ipal  manifestou -  se pelo 
VETO TOTAL,  ao Projeto de Lei ,  

-  Alessandra Govea Sat i ro 
-  Bárbara Nóbrega Simão 
-  Bernadeth Domingos Alves 
Ferre i ra
-  Pr isc i la  Soares S i lva Fontes
-  E la ine Cr ist ina Arruda Aguiar
REGISTRE-SE,  PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.
Para íba do Sul ,  23 de Janeiro de 
2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefe i to Munic ipal

PORTARIA Nº 0012/2019
Inst i tu i  a  Comissão Permanente 
de Acompanhamento dos 
Contratos ,  Convênios e Termo de 
Colaboração 001/2018 da 
Secretar ia  Munic ipal  de Saúde de 
Para íba do Sul .
O Prefe i to de Para íba do Sul  no 
uso de suas atr ibuições legais  e  
considerando:
1)  Considerando que,  segundo o 
art .  30,  inc iso VI I ,  da 

pela  seguinte razão:  
Razão do veto
O projeto de le i  em comento 
onerar ia  muito o tesouro 
munic ipal ,  que não tem a menor 
condição de arcar  com despesas 
geradas por  um programa desse 
porte .  Portanto,  não há 
v iabi l idade financeira  e  
orçamentár ia  para custear  ta l  
projeto .
As Secretar ias  de Saúde e de 
Ass istência  Socia l  já  desenvolvem 
trabalhos de apoio às  famí l ias  
necess i tadas .
Sem mais  para o momento,  
aproveitamos a oportunidade 
para renovar  votos de e levada 
est ima e dist inta consideração,  
ficando desde já ,  à  d isposição 
para o que se fizer  necessár io .
Atenciosamente,

PORTARIAS

PORTARIA Nº .  11/2019
Designa os membros da Comissão 
Organizadora ,Controladora e 
aval iadora do Processo se let ivo 
de Bolsas de Estudo da Faculdade 
Redentor
O Prefe i to de Para íba do Sul ,  
Alessandro Cronge Bouzada,  no 
uso de suas atr ibuições legais ,  
especia lmente o art igo 95,  inc iso 
I I  da Lei  Orgânica Munic ipal ,  e
Considerando o Decreto 
1 .482/2017 que regulamenta a 
concessão de bolsas de estudos 
para a  Faculdade Redentor  no 
munic íp io de Para íba do Sul ;
Considerando o Edita l  001/2019 
que cr ia  o cadastro de reservas 
para a  concessão de bolsas de 
estudo integrais  ( 100%) para 
estudantes comprovadamente 
h ipossuficientes ;
Considerando o objet ivo de se 
invest i r  na educação da 
população,  caracter izando o 
grande interesse públ ico na 
refer ida concessão de bolsas de 
estudo;
Resolve:
Nomear os membros abaixo para 
comporem a Comissão 
Organizadora ,  Controladora e 
Aval iadora do Processo Selet ivo 
para Bolsas de Estudo na 
Faculdade Redentor  estabelecida 
no Munic íp io de Para íba do Sul ,  
em conformidade com o Decreto 
1 .482/2017 e Edita l  001/2019,  
composta pelos membros abaixo,  
para ,  sob a pres idência do 
pr imeiro ,  acompanhar as  ações de 
organização,  controle  e  aval iação 
dos candidatos c lass ificados no 
Edita l  001  /2019.

Colaboração 001/2018  da Secretar ia  Munic ipal  de Saúde de Para íba do 
Sul ,   composta pelos seguintes membros :
1 -Mar ia  Adela ide Pereira  Cordeiro
2-Luiz  Augusto Teixeira  de Abreu
3-Selma Chaeffer  Cravo
4-Luis  Eduardo Amorim Ramos
5-Jeisan Bernardes Aguiar  
6- I lma Bastos Mendonça
7-Ricardo Pessoa Marte lo de Souza
8-Tais  de Ol ive ira  Lel is
Art .  2º  -  São atr ibuições da Comissão:
I  -  acompanhar os resultados internos ,  v isando à segurança,  efet iv idade 
e eficiência  na qual idade dos serv iços ;  
I I  -  aval iar  o cumprimento das metas e a  resolut iv idade das ações e 
serv iços por  meio de indicadores qual i -quant i tat ivos estabelecidas no 
instrumento formal  de contratual ização;
I I I  -  aval iar  a  sat is fação dos usuár ios e  dos acompanhantes ;  
IV -  part ic ipar  dos processos de aval iação estabelecidos pelos gestores 
do SUS;  V -  rea l izar  auditor ia  c l ín ica para monitoramento da qual idade 
da ass istência  e  do controle  de r iscos ;  
VI  -  monitorar  a  execução orçamentár ia  e  ze lar  pela  adequada 
ut i l ização dos recursos financeiros previstos no instrumento formal  de 
contratual ização;
VI I -  aval iar  o cumprimento das metas qual i -quant i tat ivas e  
f ís ico-financeiras ;
VI I I  -  aval iar  a  capacidade insta lada;  
IX -  readequar as  metas pactuadas ,  os  recursos financeiros a  serem 
repassados e outras que se fizerem necessár ias ;  
X-  propor os Termos de Referência  para a  contratual ização de serv iços 
complementares pr ivados;
XI-Apresentar  Relatór ios Gerencia is  do acompanhamento da  execução  
dos Contratos e respect ivos Planos Operat ivos ,  suger indo os 
descontos ,  a  serem definidos pelo Gestor ,  caso  não ocorra o 
cumprimento das metas pactuadas no POA.
Parágrafo Único -   Os descontos levarão em consideração as cr í t icas 
(glosas)  ocorr idas no processamento da produção no SIA e SIHD,  
serv iços não cadastrados no CNES,  erros de CBO e FPO.
XI I -  Propor Plano Operat ivo em conformidade com as necess idades 
ident ificadas pelo setor  de planejamento e d isponibi l idade de recursos .
Art  3º  -  A existência  da comissão de acompanhamento não impede nem 
subst i tu i  as  at iv idades própr ias  do Sistema Nacional  de Auditor ia  
( federa l ,  estadual  e  munic ipal) ;
Art  4º  -  A Comissão de Acompanhamento se reportará ao Gestor  da 
Saúde,  devendo suger i r   a l terações nos Planos Operat ivos dos 
Contratos/Convênios nos casos de descumprimento de metas ,  
mecanismos de compensação,   ou ,  a inda,  do extrapolamento das metas 
e va lores contratados ,  em conformidade com a legis lação v igente e 
d isponibi l idade de recursos ;
Para íba do Sul ,  23 de janeiro de 2018.

P O R T A R I  A  N.º  005/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,  no uso de suas 
atr ibuições legais ,
R E S O L V E:
C O N C E D E R Promoção Hor izontal ,  aos serv idores abaixo 
re lac ionados,  de acordo com a Lei  2555/2007,  Art igos 32,  33 e 34,  a  
part i r  de 02/01/2019:

NOME  NIVEL
ADRIANA OLIVEIRA FELIPE  NT5D
ADRIANO CESAR JACOBS  NT4D
ALINE LOURENÇO A.  SILVA  NT2D
ALEXANDRA CAMPOS DA SILVA  NT1D
ALMIR JOSE MARIA DE ABREU  NT3D
ALESSANDRA F.  CARACIOLA  NT2D
ANDREA NUNES DA SILVA ALVES  NT2C
ALOIZIO PIFANO FILHO  NT2D
AMARILDO SOUZA AZEVEDO  NT1C
AMANDA APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA  NT4C
ANA CECILIA SOARES CARNEIRO  NT6I
ANA CLAUDIA DOS SANTOS NOGUEIRA  NT2D
ANA CRISTINA DE SOUZA  NS3D
ANA PAULA FERREIRA COSTA  NT4D

ANDERSON GONÇALVES ROSALLA  NT3D
ANDRE DE CASTRO GONCALVES  NT3D
ANDRE SILVA EVARISTO  NT1D
ANDREA PAULA SIPRIANO  NT1D
ANDREIA CESAR VINHEIROS  NS2C
ANGELICA CARDOSO DE MELLO  NS3C
ANGELA FIGUEIREDO LIXA  NT2C
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS  NT1D
ANTONIO JOSE MARIZ DA VEIGA  NS5C
ANTONIO PERUCE DO NASCIMENTO  NT3C
ANTONIO CESAR M.  SERCIO  NT1D
AUGUSTO CESAR ISAQUE RIBEIRO  NT3D
BARBARA NOBREGA SIMAO   NS2C
BRUNO DOS SANTOS BERNARDES  NT4D
BRUNO SANTOS SILVA  NT3C
BRUNO DE OLIVEIRA DAVID  NS4C
CAMILA NOGUEIRA GAMA  NS2D
CARLA DA SILVA LEITE VINHEIRAS  NS3C
CARMEN MARIA CARVALHO DE SÁ SO  NS2B
CAROLINA COELHO INNOCENCIO  NS4C
CAROLINA MONTES DUROES DE SOUZA  NS2C
CAROLINE DE MOURA MARTINS SANTOS  NS2C
CECI RIBEIRO DE MIRANDA FERNANDES  NS2C
CESAR DE LACERDA RODRIGUES  NS5C
CRHISTIANE DOS SANTOS SEIXAS  NS3C
CRISTIANE FERREIRA DE CARVALHO  NS2C
CINTIA APARECIDA BATISTA ANDRADE  NT4C
CINTIA SILVA ANDRADE  NT1D
CIRLENE DE PAULA  NT2D
CLAUDINEI  GOMES DA COSTA  NT3C
CLEONE LAMECK PINHEIRO  NT2D
COSME GEOVANNE FERREIRA DA SILVA  NT3D
DANIELE DE ANDRADE CORREA  NS3C
DANIELA DOS SANTOS  NT4D
DANIEL ORNELAS DIAS MENDONÇA  NS2B
DANILO SAMPAIO RODRIGUES  NS3C
DEBORA MARTINS BATISTA  NS3B
DOUGLAS R.GIMARAES  NS2B
EDINA DE ALMEIDA PASSOS  NT1D
EDUARDO CALL HALLACK  NS2C
EDMILSON DA S SILVA MASCARENHAS  NT3D
EDUARDO PEREIRA ROMUALDO   NT1D
ELAINE FERNANDES F.  LARGHI  NS4C
ELAINE LOPES DE OLIVEIRA  NT1D
ELANI MARIZIA PERES BERNADES  NT2C
ELEN SANTANA GUIMARAES  NT2D
ELISANGELA MENEZES SOUZA GUIMARAES  NS2D
EMIDIO GOMES DA COSTA  NT2C
EVANDRO ABREU CARVALHO  NS2B
FABIO AUGUSTO SANTANA MACEDO  NT4C
FERNANDA TAVARES SAMPAIO  NT2C
FERNANDA DE LIMA RUZZI   NT4C
FRANCISCO DA COSTA RAIMUNDO  NT3C
GISELE MARIA SILVA DE QUEIROZ  NS3B
GUILHERME QUEIROS CASTRO  NS3C
GLEICE XAVIER DE LIMA  NS3B
GRAZIELA BARBOSA FREITAS SCORALICK  NS3C
HELENA MEDEIROS SILVA  NS3C
HELCIO SERPA DE FIGUEIREDO  NS4C
HELOISA HELENA DO CARMO TRINDADE  NT2D
ICELI  DE ARAUJO GUIMARAES                                NT3D
IDALENA ROCHA DO COUTO  NS1D
ISAIAS MARÇAL SILVA  NT1C
JANILSO LIMA DA SILVA  NT3C
JEFERSON GONÇALVES CORREA SALVADOR  NT3D
JANDIRA AMANCIO DE O.  SANTANA  NT1C
JOAO BAPTISTA DUARTE RODRIGUES  NS5C
JOICE ANDRADE MARCHI  NT2D
JONATAN DE MORAES BANDEIRA  NS2C
JORDANA DE OLIVEIRA SOUZA  NS2C
JOSE ALTIVO DE SOUZA GUEDES  NT2D
JOSE CARLOS MENEZES DE SOUZA  NT2D
JOSE WANDERLEI  PINHEIRO GORITO  NT2D
JOSUE ALVES DA SILVA  NT1C
JULIANA ATHAIDE DE VASCONCELLOS  NT3B
JULIANA GOMES GONÇALVES  NT4D
JULIANA MARIA LAMAS DE SOUZA  NS3C
JULIANA PAULA SANTOS NUNES  NS3C
JULIANA MARIA CARIJO DE CASTRO  NS3B
JULIANE DA SILVA CARDOSO  NT2D
LARA DE MOURA RITO PINHEIRO  NS3C
LAUCIR JOSE DE OLIVEIRA VALADAO ARAUJO  NS3B

LAURA DYBALLA  NS2C
LEILA MARIA EUZEBIO F DE OLIVEIRA  NT2D
LEILANNI RAMOS COELHO  NS3B
LETICIA MARIA MALHEIROS ALVARES  NT4C
LIDIANE DO NASCIMENTO  GOMES  NT1C
LILIAN SALGADO GUEDES  NS3C
LIVIA BITTENCOURL RAMOS  NS2C
LIVIA MACHADO L .MAKRIS  NS3B
LIVIA FIGUEIREDO BANDARRINHA  NS2D
LOURDES MARIA RIBEIRO  NS1D
LUCIA HELENA DA SILVA  NT2D
LUCIANO DOS SANTOS MENDES SAMPAIO  NT1D
LUCIMAR DE ALCANTARA  NT2C
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA ELMOR  NS5C
LUIS FABIANO GOUVEA DE ARAUJO  NS3C
LUIZ FERNANDES REZENDE COUTINHO  NT2D
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MICHAELI   NT1C
MARCELO COELHO INOCÊNCIO  NS5C
MARIANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA  NS2B
MARIANA MAGRANI FERREIRA MASSI   NS2C
MAURICIO JOSE CICCHELLI  DE AS  NS4B
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS FILHO  NT4D
MARCELO ROCHA FERNANDES DE OLIVEIRA  NS3C
MARCO ANTONIO FERREIRA TITO  NT3D
MARCO ANTONIO TEIXEIRA GOMES  NT2D
MARCOS ANTONIO FERREIRA  NT3D
MARCO AURELIO GONÇALVES SOUZA  NT3C
MARIA APARECIDA DA CRUZ AMARAL  CNT3
MARIA APARECIDA DE REZENDE  NT4C
MARIA DAS GRAÇAS GAMA CARDOSO FERREIRA  NT4C 
MARIA LUCIA DOTTA DE OLIVEIRA  NT1C
MARINEIA SOUZA SILVA  NS3C
MARIA FERNANDA NUNES DA ROCHA  NS2B
MARIA FERNANDA CUNHA DE ANDRADE  NT2D
MARIA FERNANDA DE BARROS LIMA  NS3C
MARIA JOSE DE JESUS RAIMUNDO  NT2C
MARIA LEDA DE OLIVEIRA ALVES  NT4B
MATHEUS BITENCOURT AMARAL DOS SANTOS  NS5C
MATHEUS DE QUEIROES  DORO  NS2B
MELINA DE CASTRO SCHUCHTER  NS2C
MICHELE DELGADO DE PAULA  NT4D
MICHELE FRANCINE LOUZADA ALVES  NS3C
MICHELLE LEITE DE OLIVEIRA  NT5C
NOEMI REZENDE  NT2D
NATALIA MARQUES DE CARVALHO  NT2D
NILCILEIA FORTUNATO  NT1C
NAYMARA LESSA SILVEIRA HILARIO  NS3C
NORMA LUCIA PEDROSO ANTUNES  NT4D
PEDRO HENRIQUE ALVES PEREIRA  NS3C
PAULO MACEDO DE CARVALHO MESQUITA  NS5C
PRISCILA DE FREITAS  NS2C
RAFAEL DOS SANTOS AGUIAR  NT4C
RAFAEL RODRIGO GONZAGA  NT3C
RAFAELA SANTOS DE OLIVEIRA  NT6D
RENATA DA SILVA BERNADES  NS3C
RENATA CRISTINA SESANA  NS3B
RENATA GONÇALVES VARGAS  NS3B
RODRIGO VIANNA DE LIMA  NS2C
RITA DE CASSIA DE ARAUJO  CRUZ  NT2C
ROSELES MENDES COELHO  NS4C
RODRIGO LEVI  DE SOUZA  NS3B
RODRIGO DE BARROS AVELAR  NS4C
SANDRA REGINA  BUENO DA SILVA  NT5C
SANDRA MARIA DOS SANTOS CARVALHO  NT4D
SELMA CHAEFFER CRAVO  NT2D
SELMA DOS SANTOS COSTA  NT2D
SERGIO RUBEM FERREIRA  NT2D
SHIRLEY BATALHA FERREIRA  NS3C
SILVIO CARLOS DE ALMEIDA  NT1B
SIMONE COUTO  NT2D
SIMONI MARIA DE OLIVEIRA  NT4C
SONIA APARECIDA DE SOUZA  NT2C
SONIA REGINA FERREIRA DE CARVALHO  NT4D
SUELEN FERNANDES GUIMARAES MELO  NT1D
SUELLEN OLIVEIRA SOUZA MARQUES  NS3C
TALITA JARDIM ALVARES  NS3C
TAINA SILVA FERREIRA PUELLO                                         NS3C
TAMIRIS AMANCIO DANTAS                  NS3C
TAISA BITENCUR SOARES  NT2C
THAIS ALESSANDRA DA SILVA MARQUES  NT2B
TIAGO RIVELO ELMOR  NS4C
THIAGO PAULINO DE OLIVEIRA  NT3C

THIAGO JOAQUIM LIMA DE MORAES  NT2D
TISSIANA CAMRGO DE GOUVEA  NS2D
VANESSA CLEMENTINO ALVES  NT4D
VANESSA GUIMARAES PINHEIRO  NS3D
VIRGINIA KELLY RIBEIRO VIANNA  NS3C
VITOR DE SOUZA OLIVEIRA            NS3C
WAGNER  ESTANISLAU P.  OLIVEIRA  NS2B
WAGNER COELHO DOS SANTOS  NS5C
WILLIAN FRANCISCO DE ALMEIDA  NS3C
WASHINGTON DAMIANA DE O.  FARIAS  NS3C
ZULEICA DA SILVA MENDES  NT4D

 REGISTRE-SE,  PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,  03  DE JANEIRO DE 
2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefe ito Munic ipal

A Prefe i tura Munic ipal  de Para íba do Sul  e  as  Secretar ias  Munic ipais  de 

Educação,  Administração e Planejamento e de Ass istência  Socia l  vem,  

por  meio deste edita l ,  tornar  públ ico para conhecimento dos 

interessados a abertura das inscr ições ,  no per íodo de  24 a 28 de 

Janeiro de 2019,  do Processo Selet ivo para Bolsas de Estudos de 

Ensino Super ior  regulamentado pelo Decreto 1 .482/2017 .

1 .  OBJETO

O presente edita l  é  dest inado à cr iação de um cadastro de reserva para 

a  concessão de bolsas de estudo integrais  ( 100%),  para estudantes 

h ipossuficientes ,  em cursos de graduação,  na modal idade presencia l ,  

na Faculdade Redentor ,  IES ( Inst i tu ição de Ensino Super ior)  pr ivada,  

estabelecida no Munic íp io de Para íba do Sul .

2 .  DO PROGRAMA DE BOLSAS

2.1 .  O programa dest ina-se à  concessão de bolsas de estudo para 

candidatos que tenham renda fami l iar  de até 2 (dois)  sa lár ios  mínimos 

per  capita ,   de acordo com o decreto Nº6135 de 26/06/2007,  da 

Pres idência da Repúbl ica Casa Civ i l  e  demais  requis i tos constantes no 

í tem 4. 1  para curso de graduação presencia l  na Faculdade Redentor  de 

Para íba do Sul .

2 .2 .  A renda fami l iar  será ca lculada mediante a  soma dos ganhos 

indiv iduais  dos habitantes de uma mesma res idência devidamente 

comprovados.  

2 .3 .  Os cursos ofertados são:  Arquitetura e Urbanismo,  Engenhar ia  

Civ i l ,  Engenhar ia  Mecânica ,  Engenhar ia  de Produção,  e  Serv iço Socia l .

2 .4 .  Serão oferecidas bolsas de estudos integrais  por  curso ( i tem 2 .3) ,   

após 30(tr inta)  a lunos matr iculados no curso específico junto a 

Faculdade Redentor ,  conforme Quadro de Vagas-  Anexo I .

2 .5 .  O presente edita l  respeitará o cronograma no Anexo IV.

3 .  DO PROCESSO SELETIVO

3.1 .  Este processo se let ivo compreenderá duas etapas ,  a  saber :

I .  Inscr ição e Entrega de documentos ,  na qual  o candidato preencherá 

o formulár io de inscr ição e entregará toda documentação 

comprobatór ia  dos i tens 4 e 5 em envelope lacrado sob a 

responsabi l idade do candidato.

I I .  C lass ificação,  a  ser  rea l izada pela  Comissão do Processo Selet ivo,  

nomeada pela  Portar ia  1 1/2019,  que processará da seguinte forma:

a)  A c lass ificação será real izada obedecendo aos cr i tér ios  de 

c lass ificação disposto no i tem 7 deste edita l ;

b)  A l ista  de candidatos c lass ificados será divulgada no porta l  

e letrônico da Prefe i tura e em local  v is íve l  na Secretar ia  Munic ipal  de 

Ass istência  Socia l ,  cabendo ao candidato a observância de todas as  

6 .4 .  Serão exig idas cópias legíveis  dos seguintes documentos para os 

moradores da mesma res idência ,  inc lu indo o candidato:

6.5. A Comissão do Processo seletivo para bolsas de Estudo poderá solicitar 

quaisquer outros documentos que entender necessário à comprovação das 

informações prestadas pelo candidato, referentes a este ou aos membros de seu 

grupo familiar.

7. DA CLASSIFICAÇÃO

7.1. A classificação dos candidatos inscritos respeitará as vagas dos cursos 

disponíveis na Faculdade Redentor de Paraíba do Sul, conforme Anexo I.

 7.2. A ordem classificatória obedecerá ao critério de, maior nota do ENEM, 

menor para maior renda per capita familiar e maior idade de acordo com a 

quantidade de vagas disponíveis em cada curso.

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

8.1. Os critérios de desempate serão aplicados entre os candidatos que 

concorrerem à mesma vaga disponibilizada pela instituição de ensino, seguindo 

a ordem preferencial abaixo relacionada, respectivamente: 

8.1.1 – Maior  nota do Enem. 

8.1.2 – Maior Nota do Vestibular da Faculdade Redentor.

8.1.3 – Menor renda per capita familiar.

8.1.4 – De idade mais avançada.

8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL

8.1. A relação dos bolsistas contemplados será divulgada no dia 29 de janeiro de 

2019, no portal da Prefeitura de Paraíba do Sul e na Faculdade Redentor de 

Paraíba do Sul.

9. DOS RECURSOS

9.1. Os recursos deverão ser apresentados  no dia 30 de janeiro de 2019, no 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul no horário de 9h às  16h.

9.2. Somente serão aceitos recursos entregues no dia 30 de janeiro de 2019, 

devidamente acompanhados de identificação, exposição dos motivos e 

documentação comprobatória dos fatos alegados;

9.3. O candidato deverá ser claro e consistente em seu pedido.

9.4. Os recursos serão julgados pela comissão do Processo seletivo para bolsas 

de estudo de Ensino Superior e enviados para parecer final da Procuradoria 

Geral do Municipio.

10. DA COMPROVAÇÃO DA RENDA

10.1. Para efeitos de comprovação da renda, o classificado deverá entregar um 

comprovante de renda para cada morador da mesma residência, de acordo com 

a atividade exercida, conforme o quadro abaixo.

etapas e prazos est ipulados.

4 .  REQUISITOS PARA 

PARTICIPAR DO PROCESSO 

SELETIVO

4.1 .  Para part ic ipar  do Programa 

os candidatos devem comprovar ,  

no ato da inscr ição,  o 

atendimento conjunto aos 

seguintes requis i tos :

a)  Ser  bras i le i ro ,  nato ou 

natura l izado,  res idente e 

domici l iado em Paraíba do Sul ;

b)  Não possuir  d ip loma de curso 

super ior ;

c)  Não estar  matr iculado em IES 

públ ica ;

d)  Ter  real izado a prova do 

ENEM, nos anos de 2017 e 2018,  e  

obt ido nota igual  ou super ior  a  

450 pontos ,  ou estar  

regularmente matr iculado ou 

apto a se matr icular  na Faculdade 

Redentor ;

e)  Possuir  renda fami l iar  não 

excedente  a  2  (dois)  sa lár ios  

mínimos per  capita ;

f)  Não ser  beneficiár io de 

programa de graduação mant ido 

pelo Poder Públ ico ou pela  

in ic iat iva pr ivada;

g)  Ter  cursado o Ensino Médio 

integralmente em inst i tu ição 

públ ica munic ipal ,  estadual  ou 

federal .

4 .2 .  Para fins de apuração de 

renda fami l iar  mensal ,  entende-se 

como grupo fami l iar  o conjunto 

de moradores que habitam em um 

mesmo domicí l io ,  possuindo ou 

não grau de parentesco entre s i ,  

que contr ibuam para o 

rendimento ou tem suas despesas 

atendidas por  aquele grupo 

fami l iar .

4 .3 .  A renda fami l iar  será 

encontrada mediante a  soma dos 

ganhos indiv iduais  dos habitantes 

de uma mesma res idência ,  

devidamente comprovados.  

Consideram-se para o cá lculo da 

renda,  sa lár ios ,  proventos ,  

pensões ,  pensões a l iment íc ias ,  

benef íc ios de previdência públ ica 

ou pr ivada,  comissões ,  

pró- labore ,  rendimentos do 

trabalho não assalar iado,  

rendimento do mercado informal  

ou autônomo,  rendimentos 

recebidos do patr imônio e renda 

mensal  v i ta l íc ia .

4 .4 .  Os benef íc ios refer idos no 

i tem 4. 1 ,  letra  f  compreendem 

outros benef íc ios capazes de 

confer i r  d i re i to ao estudante de 

ter  certo percentual  de redução 

no valor  tota l  cobrado pela  IES 

como mensal idade do curso de 

n ível  super ior ,  podendo ser  

or iundo do Poder Públ ico 

(PROUNI)  ou da in ic iat iva 

pr ivada.

4 .5 .  Não são considerados 

benef íc ios s istemas de crédito ou 

de financiamento estudant i l ,  ta is  

como o FIES.

4 .6 .  A ordem class ificatór ia  

obedecerá ao cr i tér io de,  maior  

nota do ENEM, menor renda per  

capita  e  a  maior  idade de acordo 

com a quant idade de vagas 

disponíveis  no Anexo I  deste 

Edita l .

5 .   DA INSCRIÇÃO

5.1 .  A entrega do envelope com a 

documentação comprobatór ia  

deverá ser  rea l izada na 

Secretar ia  de Ass istência  Socia l  e  

Dire i tos Humanos,  local izada na  

Rua Heinz G.  Wel l ,  36 ,  Centro ,  

Para iba do Sul ,

5 .2 .  As inscr ições dos candidatos 

terão in íc io às  9 horas do dia  24 

de janeiro de 2019 estendendo-se 

até as  16 horas do dia  28 de 

janeiro de 2019.

5 .3 .  No formulár io de  inscr ição o 

candidato deverá ,  

obr igator iamente,  indicar  o curso 

para o qual  deseja  concorrer  ao 

benef íc io .

6 .  DA ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

6.1 .  Os documentos ,  juntamente 

com o formulár io de inscr ição 

preenchido(ANEXO I I ) ,  deverão 

ser  entregues pelos candidatos ,  

no per íodo de 24 a 28 de janeiro 

de 2019,  no horár io das 9h às 16 

horas ,  na Secretar ia  de 

Ass istência  Socia l  e  Dire i tos 

Humanos,  local izada na  Rua 

Heinz G.  Wel l ,  36 ,  Centro ,  Para iba 

do Sul ,  no ato da inscr ição.

6 .2 .  Não serão admit idas cópias 

i legíveis  ou or iundas de fax .

6 .3 .  O candidato c lass ificado que 

deixar  de entregar  quaisquer  dos 

documentos exig idos será 

automat icamente e l iminado,  não 

sendo admit ida entrega de 

documentos fora do prazo 

est ipulado.

10.2. Ficam excluídos do cálculo da renda os valores recebidos a título de:

a) Auxílios para alimentação e transporte;

b) Diárias e reembolsos de despesas;

c) Estornos e compensações referentes a períodos anteriores;

d) Indenizações decorrentes de contrato de seguro;

e) Indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial;

f) Seguro desemprego;

g) Valor de remuneração de estágio.

h) Benefícios do Bolsa família.

11. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

11.1. A relação dos bolsistas contemplados será divulgada no dia 01 de fevereiro de 

2019, no portal da Prefeitura de Paraíba do Sul e na Faculdade Redentor de Paraíba do 

Sul.

12. DAS RECLASSIFICAÇÕES

12.1. Na impossibilidade da concessão da bolsa ou desistência durante o processo de 

seleção e no ato de matrícula na IES haverá reclassificação das vagas obedecendo aos 

critérios e a lista de classificação já divulgada anteriormente.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

13.1. O candidato que não atender todas as exigências contidas neste edital, bem como, 

quanto à apresentação de documentação falsa ou fraude na prestação de informações 

visando a concessão da bolsa, será sumariamente eliminado e, se for o caso, sem 

prejuízo de sanções penais e cíveis cabíveis, deverá ressarcir os valores ao erário.

13.2. A bolsa de estudos concedida é pessoal e intransferível, sendo vinculada ao 

candidato e à uma vaga em um curso, sem possibilidade de alteração.

13.3. O trancamento da matrícula da faculdade implica na perda da bolsa e na 

disponibilização da mesma para outro candidato. Tal procedimento deverá ser tratado 

em edital próprio.

13.4. O presente  edital terá validade até 30/11/2019, respeitada a ordem de 

classificação em caso de surgimento de novas vagas durante este período.

13.6. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão do Processo seletivo para bolsas 

de estudo de Ensino Superior com a devida publicidade.
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Const i tu ição,  e  os arts .  18 ,  inc iso 
I ,  e  17 ,  inc iso I I I  da Lei  nº  8 .080,  
de 19 de setembro de 1990,  
compete ao Munic íp io e ,  
suplet ivamente,  ao Estado,  ger i r  
e  executar  serv iços públ icos de 
atendimento à saúde da 
população,  podendo ambos 
recorrer ,  de maneira  
complementar ,  aos serv iços 
ofertados pela  in ic iat iva pr ivada,  
quando os serv iços de saúde da 
rede públ ica forem insuficientes 
para garant i r  a  cobertura 
ass istencia l  necessár ia ;
2)  Considerando o cont ido no art .  
16 ,  inc iso XIV,  da Lei  nº  8 .080,  de 
1990,  segundo o qual  compete à 
d ireção nacional  "e laborar  
normas para regular  as  re lações 
entre o S istema Único de Saúde -  
SUS e os serv iços pr ivados 
contratados de ass istência  à  
saúde" ;
3)  Considerando a apl icabi l idade 
aos Estados,  aos Munic íp ios e  ao 
Distr i to Federal  das normas 
gera is  da Lei  nº  8 .666,  de 21  de 
junho de 1993,  e  da legis lação 
complementar ,  especia lmente o 
que estabelecem os arts .  17 ,  
inc iso X,  24 a 26 e 43 da Lei  nº  
8 .080,  de 1990;
4)  Considerando a Lei  nº  12 . 101 ,  
de 27 de novembro de 2009,  que 
dispõe sobre a cert ificação das 
ent idades beneficentes de 
ass istência  socia l ;
5)  Considerando o Decreto nº  
7 .237 de 20 de ju lho de 2010 que 
regulamenta a Lei  no 12 . 101 ,  de 27 
de novembro de 2009,  para 
dispor sobre o processo de 
cert ificação das ent idades 
beneficentes da ass istência  socia l  
para obtenção da isenção das 
contr ibuições para segur idade 
socia l  e  dá outras 
providências .
6)  Considerando a Lei  nº  13 .019 
de 31  de ju lho de 2014 que 
estabelece o regime jur íd ico  das 
parcer ias  entre administração 
públ ica e as  organizações da 
sociedade c iv i l  em regime de 
mútua cooperação,  para a  
consecução de final idades de 
interesse públ ico e rec íproco,  
mediante a  execução de 
at iv idades ou de projetos 
previamente estabelecidos em 
planos de trabalho inser idos em 
termo de colaboração e de 
cooperação;  define diretr izes 
para pol í t ica de fomento,  de 
colaboração e de cooperação 
com organizações da sociedade 
c iv i l ;  e  a l tera as  Lei  nº  8 .429 de 
02 de junho de 1992 e 9 .790 de 23 
de março de 1999.  (Redação dada 
pela  Lei  nº  13 .204 de 2015)
7)  Considerando a Portar ia  nº  
399/GM/MS,  de 22 de fevereiro 
de 2006,  que aprova as d iretr izes 
operacionais  do Pacto pela  
Saúde,  e  a  Portar ia  nº  
699/GM/MS,  de 30 de março de 
2006,  que regulamenta as 
d iretr izes operacionais  dos 
Pactos pela  Vida e de Gestão;
8)Considerando a Portar ia  

GM/MS nº .  1 .721  de 21  de 
setembro de2005 que cr ia  o 
Programa de Reestruturação e 
Contratual ização dos Hospita is  
F i lantrópicos no Sistema Único 
de Saúde –  SUS.
9)Considerando a  Portar ia  SAS 
nº .635 de 10 de novembro de 
2005 que publ icou  o 
Regulamento Técnico para a  
implantação e operacional ização 
do Programa de Reestruturação e 
Contratual ização dos Hospita is  
F i lantrópicos no Sistema Único 
de Saúde –  SUS;
10)Considerando a Portar ia  
GM/MS nº .  3 . 123 de 07 de 
dezembro de 2006 que homologa 
o Processo de Adesão ao 
Programa de Reestruturação e 
Contratual ização dos Hospita is  
F i lantrópicos no Sistema Único 
de Saúde (SUS) ;
1 1)Considerando a Portar ia  
MS/GM nº  1034 de 05 de maio de 
2010 que dispõe sobre a 
part ic ipação de forma 
complementar  das inst i tu ições 
pr ivadas com ou sem fins 
lucrat ivos de ass istência  à  saúde 
no âmbito do Sistema Único de 
Saúde –  SUS;
12)Considerando a Del iberação 
CIB-SUS-RJ nº  982 de 
09/07/2010 que aprova as 
d iretr izes para a  contratação de 
serv iços ass istencia is  no âmbito 
do SUS do Estado do Rio de 
Janeiro ;
13)Considerando a  Portar ia  nº  
3 .410,  de 30 de dezembro de 2013 
que 
estabelece as d iretr izes para a  
contratual ização de hospita is  no 
âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS) em consonância com 
a Pol í t ica Nacional  de Atenção 
Hospita lar  (PNHOSP).
14)Considerando a necess idade 
de formal ização da re lação entre 
prestadores de serv iços 
ass istencia is  em saúde e 
gestores ;
15)Considerando  a  v inculação 
dos recursos financeiros do 
Fundo Munic ipal  de Saúde de  
Para íba do Sul   ao 
estabelecimento de metas 
quant i tat ivas e  qual i tat ivas e  a  
necess idade de acompanhamento 
e aval iação  das metas e 
Indicadores pactuados nos 
contratos e convênios firmados 
entre os prestadores de serv iços 
de saúde e Secretar ia  Munic ipal  
de Saúde de Para íba do Sul  ;
16)Considerando que o Hospita l  
Nossa Senhora da Piedade de 
Para íba do Sul   é  uma inst i tu ição 
filantrópica e sem fins lucrat ivos 
e está  sob gestão munic ipal  
desde 2009,  nos termos do 
Contrato nº  001/2009 e Termo de 
Colaboração  decorrente da Lei  
Munic ipal  nº  3334 de 26 de 
janeiro de 2017 .
RESOLVE:
Art .  1 º  -  F ica inst i tu ída a 
Comissão Permanente de 
Acompanhamento dos Contratos ,  
Convênios e Termo de 

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dr 
Alessandro Cronge Bouzada, no 
exercício de suas atribuições legais e 
na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, 
Resolve:
Exonerar a pedido, o funcionário 
Maurílio Silva Costa, CPF 
579.701.496-34, no cargo de livre 
nomeação e execução de Secretario 
Municipal de Obras, transporte e 
Projetos, a partir de 01/11/2018.
Registre, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, em 01 de Novembro de 2018

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dr 
Alessandro Cronge Bouzada, no 
exercício de suas atribuições legais e 
na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, 
Resolve:
Nomear, o funcionário Samuel 
Carneiro Broilo, CPF 050.684.836-13, 
do cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário Municipal de 
Obras, Transporte Projetos, com 
efeitos desde 01/11/2018.
Registre, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, em 01 de Novembro de 2018.

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dr 
Alessandro Cronge Bouzada, no 
exercício de suas atribuições legais e 
na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, 
Resolve:
Exonerar a pedido, o funcionário 
Cláudio Ribeiro Teixeira, CPF 
012.200.467-10, no cargo de livre 
nomeação e execução de Secretario 
Municipal do Ambiente e 
Desenvolvimento Agrário, a partir de 
01/12/2018.
Registre, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, em 01 de Dezembro de 2018.

O Prefe i to Munic ipal  de Para íba 
do Sul ,  Estado do Rio de Janeiro ,  
Dr  Alessandro Cronge Bouzada,  
no exerc íc io de suas atr ibuições 
legais  e  na forma da le i ,  em 
especia l  as  d isposições previstas 
na Lei  Orgânica Munic ipal ,  
Resolve:
Nomear ,  o  funcionár io MAURÍLIO 
SILVA COSTA,  CPF 
579.701 .496-34,  do cargo de l ivre 
nomeação e execução de 
Secretár io Munic ipal  do 
Ambiente e Desenvolv imento 
Agrár io ,  ,  com efe i tos desde 
01/12/2018.
Registre ,  publ ique-se ,  cumpra-se .
Prefe i tura Munic ipal  de Para íba 
do Sul/RJ,  em 01  de Dezembro de 
2018.

Oficio N° 0005/GAB/PMPS/2019

Assunto:  Encaminha Mensagem 
ao Legis lat ivo
Senhor Pres idente ,
Serv imo-nos do presente ,  para 
encaminhar  a  V.  Exª .  a  mensagem 
n° 001/2019,  que trata de veto ao 
Projeto de Lei  n°  3 .516/2018,  
submetido ao Chefe do Execut ivo 
Munic ipal  para sanção ou veto.
Oportunamente renovando 
nossos protestos de est ima e 
consideração.  
A t  e  n c  i  o  s  a  m e n t  e

MENSAGEM nº  001 ,  de 07 de 
Janeiro de 2019.
Excelent íss imo Senhor ,
Senhor Pres idente ,  da Câmara 
Munic ipal ,  Comunico a Vossa 
Excelência  que,  nos termos da 
seção IV,  Art .  67 ,  inc iso VI ,  da Lei  
Orgânica Munic ipal ,  decid i  Vetar  
integralmente ,  por  contrar iedade 
ao interesse públ ico (veto 
pol í t ico) ,  o  Projeto de Lei  nº  
3 .516/2018,  que "cr ia  o programa 
de distr ibuição de cestas 
nutr ic ionais  às  lactantes de baixa 
renda até o sexto mês de 
amamentação no munic íp io de 
Para íba do Sul  e  dá outras 
providências" .
O Exmo Senhor Prefe i to 
Munic ipal  manifestou -  se pelo 
VETO TOTAL,  ao Projeto de Lei ,  

-  Alessandra Govea Sat i ro 
-  Bárbara Nóbrega Simão 
-  Bernadeth Domingos Alves 
Ferre i ra
-  Pr isc i la  Soares S i lva Fontes
-  E la ine Cr ist ina Arruda Aguiar
REGISTRE-SE,  PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.
Para íba do Sul ,  23 de Janeiro de 
2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefe i to Munic ipal

Inst i tu i  a  Comissão Permanente 
de Acompanhamento dos 
Contratos ,  Convênios e Termo de 
Colaboração 001/2018 da 
Secretar ia  Munic ipal  de Saúde de 
Para íba do Sul .
O Prefe i to de Para íba do Sul  no 
uso de suas atr ibuições legais  e  
considerando:
1)  Considerando que,  segundo o 
art .  30,  inc iso VI I ,  da 

pela  seguinte razão:  
Razão do veto
O projeto de le i  em comento 
onerar ia  muito o tesouro 
munic ipal ,  que não tem a menor 
condição de arcar  com despesas 
geradas por  um programa desse 
porte .  Portanto,  não há 
v iabi l idade financeira  e  
orçamentár ia  para custear  ta l  
projeto .
As Secretar ias  de Saúde e de 
Ass istência  Socia l  já  desenvolvem 
trabalhos de apoio às  famí l ias  
necess i tadas .
Sem mais  para o momento,  
aproveitamos a oportunidade 
para renovar  votos de e levada 
est ima e dist inta consideração,  
ficando desde já ,  à  d isposição 
para o que se fizer  necessár io .
Atenciosamente,

Designa os membros da Comissão 
Organizadora ,Controladora e 
aval iadora do Processo se let ivo 
de Bolsas de Estudo da Faculdade 
Redentor
O Prefe i to de Para íba do Sul ,  
Alessandro Cronge Bouzada,  no 
uso de suas atr ibuições legais ,  
especia lmente o art igo 95,  inc iso 
I I  da Lei  Orgânica Munic ipal ,  e
Considerando o Decreto 
1 .482/2017 que regulamenta a 
concessão de bolsas de estudos 
para a  Faculdade Redentor  no 
munic íp io de Para íba do Sul ;
Considerando o Edita l  001/2019 
que cr ia  o cadastro de reservas 
para a  concessão de bolsas de 
estudo integrais  ( 100%) para 
estudantes comprovadamente 
h ipossuficientes ;
Considerando o objet ivo de se 
invest i r  na educação da 
população,  caracter izando o 
grande interesse públ ico na 
refer ida concessão de bolsas de 
estudo;
Resolve:
Nomear os membros abaixo para 
comporem a Comissão 
Organizadora ,  Controladora e 
Aval iadora do Processo Selet ivo 
para Bolsas de Estudo na 
Faculdade Redentor  estabelecida 
no Munic íp io de Para íba do Sul ,  
em conformidade com o Decreto 
1 .482/2017 e Edita l  001/2019,  
composta pelos membros abaixo,  
para ,  sob a pres idência do 
pr imeiro ,  acompanhar as  ações de 
organização,  controle  e  aval iação 
dos candidatos c lass ificados no 
Edita l  001  /2019.

Colaboração 001/2018  da Secretar ia  Munic ipal  de Saúde de Para íba do 
Sul ,   composta pelos seguintes membros :
1 -Mar ia  Adela ide Pereira  Cordeiro
2-Luiz  Augusto Teixeira  de Abreu
3-Selma Chaeffer  Cravo
4-Luis  Eduardo Amorim Ramos
5-Jeisan Bernardes Aguiar  
6- I lma Bastos Mendonça
7-Ricardo Pessoa Marte lo de Souza
8-Tais  de Ol ive ira  Lel is
Art .  2º  -  São atr ibuições da Comissão:
I  -  acompanhar os resultados internos ,  v isando à segurança,  efet iv idade 
e eficiência  na qual idade dos serv iços ;  
I I  -  aval iar  o cumprimento das metas e a  resolut iv idade das ações e 
serv iços por  meio de indicadores qual i -quant i tat ivos estabelecidas no 
instrumento formal  de contratual ização;
I I I  -  aval iar  a  sat is fação dos usuár ios e  dos acompanhantes ;  
IV -  part ic ipar  dos processos de aval iação estabelecidos pelos gestores 
do SUS;  V -  rea l izar  auditor ia  c l ín ica para monitoramento da qual idade 
da ass istência  e  do controle  de r iscos ;  
VI  -  monitorar  a  execução orçamentár ia  e  ze lar  pela  adequada 
ut i l ização dos recursos financeiros previstos no instrumento formal  de 
contratual ização;
VI I -  aval iar  o cumprimento das metas qual i -quant i tat ivas e  
f ís ico-financeiras ;
VI I I  -  aval iar  a  capacidade insta lada;  
IX -  readequar as  metas pactuadas ,  os  recursos financeiros a  serem 
repassados e outras que se fizerem necessár ias ;  
X-  propor os Termos de Referência  para a  contratual ização de serv iços 
complementares pr ivados;
XI-Apresentar  Relatór ios Gerencia is  do acompanhamento da  execução  
dos Contratos e respect ivos Planos Operat ivos ,  suger indo os 
descontos ,  a  serem definidos pelo Gestor ,  caso  não ocorra o 
cumprimento das metas pactuadas no POA.
Parágrafo Único -   Os descontos levarão em consideração as cr í t icas 
(glosas)  ocorr idas no processamento da produção no SIA e SIHD,  
serv iços não cadastrados no CNES,  erros de CBO e FPO.
XI I -  Propor Plano Operat ivo em conformidade com as necess idades 
ident ificadas pelo setor  de planejamento e d isponibi l idade de recursos .
Art  3º  -  A existência  da comissão de acompanhamento não impede nem 
subst i tu i  as  at iv idades própr ias  do Sistema Nacional  de Auditor ia  
( federa l ,  estadual  e  munic ipal) ;
Art  4º  -  A Comissão de Acompanhamento se reportará ao Gestor  da 
Saúde,  devendo suger i r   a l terações nos Planos Operat ivos dos 
Contratos/Convênios nos casos de descumprimento de metas ,  
mecanismos de compensação,   ou ,  a inda,  do extrapolamento das metas 
e va lores contratados ,  em conformidade com a legis lação v igente e 
d isponibi l idade de recursos ;
Para íba do Sul ,  23 de janeiro de 2018.

P O R T A R I  A  N.º  005/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,  no uso de suas 
atr ibuições legais ,
R E S O L V E:
C O N C E D E R Promoção Hor izontal ,  aos serv idores abaixo 
re lac ionados,  de acordo com a Lei  2555/2007,  Art igos 32,  33 e 34,  a  
part i r  de 02/01/2019:

NOME  NIVEL
ADRIANA OLIVEIRA FELIPE  NT5D
ADRIANO CESAR JACOBS  NT4D
ALINE LOURENÇO A.  SILVA  NT2D
ALEXANDRA CAMPOS DA SILVA  NT1D
ALMIR JOSE MARIA DE ABREU  NT3D
ALESSANDRA F.  CARACIOLA  NT2D
ANDREA NUNES DA SILVA ALVES  NT2C
ALOIZIO PIFANO FILHO  NT2D
AMARILDO SOUZA AZEVEDO  NT1C
AMANDA APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA  NT4C
ANA CECILIA SOARES CARNEIRO  NT6I
ANA CLAUDIA DOS SANTOS NOGUEIRA  NT2D
ANA CRISTINA DE SOUZA  NS3D
ANA PAULA FERREIRA COSTA  NT4D

ANDERSON GONÇALVES ROSALLA  NT3D
ANDRE DE CASTRO GONCALVES  NT3D
ANDRE SILVA EVARISTO  NT1D
ANDREA PAULA SIPRIANO  NT1D
ANDREIA CESAR VINHEIROS  NS2C
ANGELICA CARDOSO DE MELLO  NS3C
ANGELA FIGUEIREDO LIXA  NT2C
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS  NT1D
ANTONIO JOSE MARIZ DA VEIGA  NS5C
ANTONIO PERUCE DO NASCIMENTO  NT3C
ANTONIO CESAR M.  SERCIO  NT1D
AUGUSTO CESAR ISAQUE RIBEIRO  NT3D
BARBARA NOBREGA SIMAO   NS2C
BRUNO DOS SANTOS BERNARDES  NT4D
BRUNO SANTOS SILVA  NT3C
BRUNO DE OLIVEIRA DAVID  NS4C
CAMILA NOGUEIRA GAMA  NS2D
CARLA DA SILVA LEITE VINHEIRAS  NS3C
CARMEN MARIA CARVALHO DE SÁ SO  NS2B
CAROLINA COELHO INNOCENCIO  NS4C
CAROLINA MONTES DUROES DE SOUZA  NS2C
CAROLINE DE MOURA MARTINS SANTOS  NS2C
CECI RIBEIRO DE MIRANDA FERNANDES  NS2C
CESAR DE LACERDA RODRIGUES  NS5C
CRHISTIANE DOS SANTOS SEIXAS  NS3C
CRISTIANE FERREIRA DE CARVALHO  NS2C
CINTIA APARECIDA BATISTA ANDRADE  NT4C
CINTIA SILVA ANDRADE  NT1D
CIRLENE DE PAULA  NT2D
CLAUDINEI  GOMES DA COSTA  NT3C
CLEONE LAMECK PINHEIRO  NT2D
COSME GEOVANNE FERREIRA DA SILVA  NT3D
DANIELE DE ANDRADE CORREA  NS3C
DANIELA DOS SANTOS  NT4D
DANIEL ORNELAS DIAS MENDONÇA  NS2B
DANILO SAMPAIO RODRIGUES  NS3C
DEBORA MARTINS BATISTA  NS3B
DOUGLAS R.GIMARAES  NS2B
EDINA DE ALMEIDA PASSOS  NT1D
EDUARDO CALL HALLACK  NS2C
EDMILSON DA S SILVA MASCARENHAS  NT3D
EDUARDO PEREIRA ROMUALDO   NT1D
ELAINE FERNANDES F.  LARGHI  NS4C
ELAINE LOPES DE OLIVEIRA  NT1D
ELANI MARIZIA PERES BERNADES  NT2C
ELEN SANTANA GUIMARAES  NT2D
ELISANGELA MENEZES SOUZA GUIMARAES  NS2D
EMIDIO GOMES DA COSTA  NT2C
EVANDRO ABREU CARVALHO  NS2B
FABIO AUGUSTO SANTANA MACEDO  NT4C
FERNANDA TAVARES SAMPAIO  NT2C
FERNANDA DE LIMA RUZZI   NT4C
FRANCISCO DA COSTA RAIMUNDO  NT3C
GISELE MARIA SILVA DE QUEIROZ  NS3B
GUILHERME QUEIROS CASTRO  NS3C
GLEICE XAVIER DE LIMA  NS3B
GRAZIELA BARBOSA FREITAS SCORALICK  NS3C
HELENA MEDEIROS SILVA  NS3C
HELCIO SERPA DE FIGUEIREDO  NS4C
HELOISA HELENA DO CARMO TRINDADE  NT2D
ICELI  DE ARAUJO GUIMARAES                                NT3D
IDALENA ROCHA DO COUTO  NS1D
ISAIAS MARÇAL SILVA  NT1C
JANILSO LIMA DA SILVA  NT3C
JEFERSON GONÇALVES CORREA SALVADOR  NT3D
JANDIRA AMANCIO DE O.  SANTANA  NT1C
JOAO BAPTISTA DUARTE RODRIGUES  NS5C
JOICE ANDRADE MARCHI  NT2D
JONATAN DE MORAES BANDEIRA  NS2C
JORDANA DE OLIVEIRA SOUZA  NS2C
JOSE ALTIVO DE SOUZA GUEDES  NT2D
JOSE CARLOS MENEZES DE SOUZA  NT2D
JOSE WANDERLEI  PINHEIRO GORITO  NT2D
JOSUE ALVES DA SILVA  NT1C
JULIANA ATHAIDE DE VASCONCELLOS  NT3B
JULIANA GOMES GONÇALVES  NT4D
JULIANA MARIA LAMAS DE SOUZA  NS3C
JULIANA PAULA SANTOS NUNES  NS3C
JULIANA MARIA CARIJO DE CASTRO  NS3B
JULIANE DA SILVA CARDOSO  NT2D
LARA DE MOURA RITO PINHEIRO  NS3C
LAUCIR JOSE DE OLIVEIRA VALADAO ARAUJO  NS3B

LAURA DYBALLA  NS2C
LEILA MARIA EUZEBIO F DE OLIVEIRA  NT2D
LEILANNI RAMOS COELHO  NS3B
LETICIA MARIA MALHEIROS ALVARES  NT4C
LIDIANE DO NASCIMENTO  GOMES  NT1C
LILIAN SALGADO GUEDES  NS3C
LIVIA BITTENCOURL RAMOS  NS2C
LIVIA MACHADO L .MAKRIS  NS3B
LIVIA FIGUEIREDO BANDARRINHA  NS2D
LOURDES MARIA RIBEIRO  NS1D
LUCIA HELENA DA SILVA  NT2D
LUCIANO DOS SANTOS MENDES SAMPAIO  NT1D
LUCIMAR DE ALCANTARA  NT2C
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA ELMOR  NS5C
LUIS FABIANO GOUVEA DE ARAUJO  NS3C
LUIZ FERNANDES REZENDE COUTINHO  NT2D
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MICHAELI   NT1C
MARCELO COELHO INOCÊNCIO  NS5C
MARIANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA  NS2B
MARIANA MAGRANI FERREIRA MASSI   NS2C
MAURICIO JOSE CICCHELLI  DE AS  NS4B
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS FILHO  NT4D
MARCELO ROCHA FERNANDES DE OLIVEIRA  NS3C
MARCO ANTONIO FERREIRA TITO  NT3D
MARCO ANTONIO TEIXEIRA GOMES  NT2D
MARCOS ANTONIO FERREIRA  NT3D
MARCO AURELIO GONÇALVES SOUZA  NT3C
MARIA APARECIDA DA CRUZ AMARAL  CNT3
MARIA APARECIDA DE REZENDE  NT4C
MARIA DAS GRAÇAS GAMA CARDOSO FERREIRA  NT4C 
MARIA LUCIA DOTTA DE OLIVEIRA  NT1C
MARINEIA SOUZA SILVA  NS3C
MARIA FERNANDA NUNES DA ROCHA  NS2B
MARIA FERNANDA CUNHA DE ANDRADE  NT2D
MARIA FERNANDA DE BARROS LIMA  NS3C
MARIA JOSE DE JESUS RAIMUNDO  NT2C
MARIA LEDA DE OLIVEIRA ALVES  NT4B
MATHEUS BITENCOURT AMARAL DOS SANTOS  NS5C
MATHEUS DE QUEIROES  DORO  NS2B
MELINA DE CASTRO SCHUCHTER  NS2C
MICHELE DELGADO DE PAULA  NT4D
MICHELE FRANCINE LOUZADA ALVES  NS3C
MICHELLE LEITE DE OLIVEIRA  NT5C
NOEMI REZENDE  NT2D
NATALIA MARQUES DE CARVALHO  NT2D
NILCILEIA FORTUNATO  NT1C
NAYMARA LESSA SILVEIRA HILARIO  NS3C
NORMA LUCIA PEDROSO ANTUNES  NT4D
PEDRO HENRIQUE ALVES PEREIRA  NS3C
PAULO MACEDO DE CARVALHO MESQUITA  NS5C
PRISCILA DE FREITAS  NS2C
RAFAEL DOS SANTOS AGUIAR  NT4C
RAFAEL RODRIGO GONZAGA  NT3C
RAFAELA SANTOS DE OLIVEIRA  NT6D
RENATA DA SILVA BERNADES  NS3C
RENATA CRISTINA SESANA  NS3B
RENATA GONÇALVES VARGAS  NS3B
RODRIGO VIANNA DE LIMA  NS2C
RITA DE CASSIA DE ARAUJO  CRUZ  NT2C
ROSELES MENDES COELHO  NS4C
RODRIGO LEVI  DE SOUZA  NS3B
RODRIGO DE BARROS AVELAR  NS4C
SANDRA REGINA  BUENO DA SILVA  NT5C
SANDRA MARIA DOS SANTOS CARVALHO  NT4D
SELMA CHAEFFER CRAVO  NT2D
SELMA DOS SANTOS COSTA  NT2D
SERGIO RUBEM FERREIRA  NT2D
SHIRLEY BATALHA FERREIRA  NS3C
SILVIO CARLOS DE ALMEIDA  NT1B
SIMONE COUTO  NT2D
SIMONI MARIA DE OLIVEIRA  NT4C
SONIA APARECIDA DE SOUZA  NT2C
SONIA REGINA FERREIRA DE CARVALHO  NT4D
SUELEN FERNANDES GUIMARAES MELO  NT1D
SUELLEN OLIVEIRA SOUZA MARQUES  NS3C
TALITA JARDIM ALVARES  NS3C
TAINA SILVA FERREIRA PUELLO                                         NS3C
TAMIRIS AMANCIO DANTAS                  NS3C
TAISA BITENCUR SOARES  NT2C
THAIS ALESSANDRA DA SILVA MARQUES  NT2B
TIAGO RIVELO ELMOR  NS4C
THIAGO PAULINO DE OLIVEIRA  NT3C

THIAGO JOAQUIM LIMA DE MORAES  NT2D
TISSIANA CAMRGO DE GOUVEA  NS2D
VANESSA CLEMENTINO ALVES  NT4D
VANESSA GUIMARAES PINHEIRO  NS3D
VIRGINIA KELLY RIBEIRO VIANNA  NS3C
VITOR DE SOUZA OLIVEIRA            NS3C
WAGNER  ESTANISLAU P.  OLIVEIRA  NS2B
WAGNER COELHO DOS SANTOS  NS5C
WILLIAN FRANCISCO DE ALMEIDA  NS3C
WASHINGTON DAMIANA DE O.  FARIAS  NS3C
ZULEICA DA SILVA MENDES  NT4D

 REGISTRE-SE,  PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,  03  DE JANEIRO DE 
2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefe ito Munic ipal

A Prefe i tura Munic ipal  de Para íba do Sul  e  as  Secretar ias  Munic ipais  de 

Educação,  Administração e Planejamento e de Ass istência  Socia l  vem,  

por  meio deste edita l ,  tornar  públ ico para conhecimento dos 

interessados a abertura das inscr ições ,  no per íodo de  24 a 28 de 

Janeiro de 2019,  do Processo Selet ivo para Bolsas de Estudos de 

Ensino Super ior  regulamentado pelo Decreto 1 .482/2017 .

1 .  OBJETO

O presente edita l  é  dest inado à cr iação de um cadastro de reserva para 

a  concessão de bolsas de estudo integrais  ( 100%),  para estudantes 

h ipossuficientes ,  em cursos de graduação,  na modal idade presencia l ,  

na Faculdade Redentor ,  IES ( Inst i tu ição de Ensino Super ior)  pr ivada,  

estabelecida no Munic íp io de Para íba do Sul .

2 .  DO PROGRAMA DE BOLSAS

2.1 .  O programa dest ina-se à  concessão de bolsas de estudo para 

candidatos que tenham renda fami l iar  de até 2 (dois)  sa lár ios  mínimos 

per  capita ,   de acordo com o decreto Nº6135 de 26/06/2007,  da 

Pres idência da Repúbl ica Casa Civ i l  e  demais  requis i tos constantes no 

í tem 4. 1  para curso de graduação presencia l  na Faculdade Redentor  de 

Para íba do Sul .

2 .2 .  A renda fami l iar  será ca lculada mediante a  soma dos ganhos 

indiv iduais  dos habitantes de uma mesma res idência devidamente 

comprovados.  

2 .3 .  Os cursos ofertados são:  Arquitetura e Urbanismo,  Engenhar ia  

Civ i l ,  Engenhar ia  Mecânica ,  Engenhar ia  de Produção,  e  Serv iço Socia l .

2 .4 .  Serão oferecidas bolsas de estudos integrais  por  curso ( i tem 2 .3) ,   

após 30(tr inta)  a lunos matr iculados no curso específico junto a 

Faculdade Redentor ,  conforme Quadro de Vagas-  Anexo I .

2 .5 .  O presente edita l  respeitará o cronograma no Anexo IV.

3 .  DO PROCESSO SELETIVO

3.1 .  Este processo se let ivo compreenderá duas etapas ,  a  saber :

I .  Inscr ição e Entrega de documentos ,  na qual  o candidato preencherá 

o formulár io de inscr ição e entregará toda documentação 

comprobatór ia  dos i tens 4 e 5 em envelope lacrado sob a 

responsabi l idade do candidato.

I I .  C lass ificação,  a  ser  rea l izada pela  Comissão do Processo Selet ivo,  

nomeada pela  Portar ia  1 1/2019,  que processará da seguinte forma:

a)  A c lass ificação será real izada obedecendo aos cr i tér ios  de 

c lass ificação disposto no i tem 7 deste edita l ;

b)  A l ista  de candidatos c lass ificados será divulgada no porta l  

e letrônico da Prefe i tura e em local  v is íve l  na Secretar ia  Munic ipal  de 

Ass istência  Socia l ,  cabendo ao candidato a observância  de todas as  

6 .4 .  Serão exig idas cópias legíveis  dos seguintes documentos para os 

moradores da mesma res idência ,  inc lu indo o candidato:

6.5. A Comissão do Processo seletivo para bolsas de Estudo poderá solicitar 

quaisquer outros documentos que entender necessário à comprovação das 

informações prestadas pelo candidato, referentes a este ou aos membros de seu 

grupo familiar.

7. DA CLASSIFICAÇÃO

7.1. A classificação dos candidatos inscritos respeitará as vagas dos cursos 

disponíveis na Faculdade Redentor de Paraíba do Sul, conforme Anexo I.

 7.2. A ordem classificatória obedecerá ao critério de, maior nota do ENEM, 

menor para maior renda per capita familiar e maior idade de acordo com a 

quantidade de vagas disponíveis em cada curso.

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

8.1. Os critérios de desempate serão aplicados entre os candidatos que 

concorrerem à mesma vaga disponibilizada pela instituição de ensino, seguindo 

a ordem preferencial abaixo relacionada, respectivamente: 

8.1.1 – Maior  nota do Enem. 

8.1.2 – Maior Nota do Vestibular da Faculdade Redentor.

8.1.3 – Menor renda per capita familiar.

8.1.4 – De idade mais avançada.

8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL

8.1. A relação dos bolsistas contemplados será divulgada no dia 29 de janeiro de 

2019, no portal da Prefeitura de Paraíba do Sul e na Faculdade Redentor de 

Paraíba do Sul.

9. DOS RECURSOS

9.1. Os recursos deverão ser apresentados  no dia 30 de janeiro de 2019, no 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul no horário de 9h às  16h.

9.2. Somente serão aceitos recursos entregues no dia 30 de janeiro de 2019, 

devidamente acompanhados de identificação, exposição dos motivos e 

documentação comprobatória dos fatos alegados;

9.3. O candidato deverá ser claro e consistente em seu pedido.

9.4. Os recursos serão julgados pela comissão do Processo seletivo para bolsas 

de estudo de Ensino Superior e enviados para parecer final da Procuradoria 

Geral do Municipio.

10. DA COMPROVAÇÃO DA RENDA

10.1. Para efeitos de comprovação da renda, o classificado deverá entregar um 

comprovante de renda para cada morador da mesma residência, de acordo com 

a atividade exercida, conforme o quadro abaixo.

etapas e prazos est ipulados.

4 .  REQUISITOS PARA 

PARTICIPAR DO PROCESSO 

SELETIVO

4.1 .  Para part ic ipar  do Programa 

os candidatos devem comprovar ,  

no ato da inscr ição,  o 

atendimento conjunto aos 

seguintes requis i tos :

a)  Ser  bras i le i ro ,  nato ou 

natura l izado,  res idente e 

domici l iado em Paraíba do Sul ;

b)  Não possuir  d ip loma de curso 

super ior ;

c)  Não estar  matr iculado em IES 

públ ica ;

d)  Ter  real izado a prova do 

ENEM, nos anos de 2017 e 2018,  e  

obt ido nota igual  ou super ior  a  

450 pontos ,  ou estar  

regularmente matr iculado ou 

apto a se matr icular  na Faculdade 

Redentor ;

e)  Possuir  renda fami l iar  não 

excedente  a  2  (dois)  sa lár ios  

mínimos per  capita ;

f)  Não ser  beneficiár io de 

programa de graduação mant ido 

pelo Poder Públ ico ou pela  

in ic iat iva pr ivada;

g)  Ter  cursado o Ensino Médio 

integralmente em inst i tu ição 

públ ica munic ipal ,  estadual  ou 

federal .

4 .2 .  Para fins de apuração de 

renda fami l iar  mensal ,  entende-se 

como grupo fami l iar  o conjunto 

de moradores que habitam em um 

mesmo domicí l io ,  possuindo ou 

não grau de parentesco entre s i ,  

que contr ibuam para o 

rendimento ou tem suas despesas 

atendidas por  aquele grupo 

fami l iar .

4 .3 .  A renda fami l iar  será 

encontrada mediante a  soma dos 

ganhos indiv iduais  dos habitantes 

de uma mesma res idência ,  

devidamente comprovados.  

Consideram-se para o cá lculo da 

renda,  sa lár ios ,  proventos ,  

pensões ,  pensões a l iment íc ias ,  

benef íc ios de previdência públ ica 

ou pr ivada,  comissões ,  

pró- labore ,  rendimentos do 

trabalho não assalar iado,  

rendimento do mercado informal  

ou autônomo,  rendimentos 

recebidos do patr imônio e renda 

mensal  v i ta l íc ia .

4 .4 .  Os benef íc ios refer idos no 

i tem 4. 1 ,  letra  f  compreendem 

outros benef íc ios capazes de 

confer i r  d i re i to ao estudante de 

ter  certo percentual  de redução 

no valor  tota l  cobrado pela  IES 

como mensal idade do curso de 

n ível  super ior ,  podendo ser  

or iundo do Poder Públ ico 

(PROUNI)  ou da in ic iat iva 

pr ivada.

4 .5 .  Não são considerados 

benef íc ios s istemas de crédito ou 

de financiamento estudant i l ,  ta is  

como o FIES.

4 .6 .  A ordem class ificatór ia  

obedecerá ao cr i tér io de,  maior  

nota do ENEM, menor renda per  

capita  e  a  maior  idade de acordo 

com a quant idade de vagas 

disponíveis  no Anexo I  deste 

Edita l .

5 .   DA INSCRIÇÃO

5.1 .  A entrega do envelope com a 

documentação comprobatór ia  

deverá ser  rea l izada na 

Secretar ia  de Ass istência  Socia l  e  

Dire i tos Humanos,  local izada na  

Rua Heinz G.  Wel l ,  36 ,  Centro ,  

Para iba do Sul ,

5 .2 .  As inscr ições dos candidatos 

terão in íc io às  9 horas do dia  24 

de janeiro de 2019 estendendo-se 

até as  16 horas do dia  28 de 

janeiro de 2019.

5 .3 .  No formulár io de  inscr ição o 

candidato deverá ,  

obr igator iamente,  indicar  o curso 

para o qual  deseja  concorrer  ao 

benef íc io .

6 .  DA ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

6.1 .  Os documentos ,  juntamente 

com o formulár io de inscr ição 

preenchido(ANEXO I I ) ,  deverão 

ser  entregues pelos candidatos ,  

no per íodo de 24 a 28 de janeiro 

de 2019,  no horár io das 9h às 16 

horas ,  na Secretar ia  de 

Ass istência  Socia l  e  Dire i tos 

Humanos,  local izada na  Rua 

Heinz G.  Wel l ,  36 ,  Centro ,  Para iba 

do Sul ,  no ato da inscr ição.

6 .2 .  Não serão admit idas cópias 

i legíveis  ou or iundas de fax .

6 .3 .  O candidato c lass ificado que 

deixar  de entregar  quaisquer  dos 

documentos exig idos será 

automat icamente e l iminado,  não 

sendo admit ida entrega de 

documentos fora do prazo 

est ipulado.

10.2. Ficam excluídos do cálculo da renda os valores recebidos a título de:

a) Auxílios para alimentação e transporte;

b) Diárias e reembolsos de despesas;

c) Estornos e compensações referentes a períodos anteriores;

d) Indenizações decorrentes de contrato de seguro;

e) Indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial;

f) Seguro desemprego;

g) Valor de remuneração de estágio.

h) Benefícios do Bolsa família.

11. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

11.1. A relação dos bolsistas contemplados será divulgada no dia 01 de fevereiro de 

2019, no portal da Prefeitura de Paraíba do Sul e na Faculdade Redentor de Paraíba do 

Sul.

12. DAS RECLASSIFICAÇÕES

12.1. Na impossibilidade da concessão da bolsa ou desistência durante o processo de 

seleção e no ato de matrícula na IES haverá reclassificação das vagas obedecendo aos 

critérios e a lista de classificação já divulgada anteriormente.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

13.1. O candidato que não atender todas as exigências contidas neste edital, bem como, 

quanto à apresentação de documentação falsa ou fraude na prestação de informações 

visando a concessão da bolsa, será sumariamente eliminado e, se for o caso, sem 

prejuízo de sanções penais e cíveis cabíveis, deverá ressarcir os valores ao erário.

13.2. A bolsa de estudos concedida é pessoal e intransferível, sendo vinculada ao 

candidato e à uma vaga em um curso, sem possibilidade de alteração.

13.3. O trancamento da matrícula da faculdade implica na perda da bolsa e na 

disponibilização da mesma para outro candidato. Tal procedimento deverá ser tratado 

em edital próprio.

13.4. O presente  edital terá validade até 30/11/2019, respeitada a ordem de 

classificação em caso de surgimento de novas vagas durante este período.

13.6. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão do Processo seletivo para bolsas 

de estudo de Ensino Superior com a devida publicidade.
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Const i tu ição,  e  os arts .  18 ,  inc iso 
I ,  e  17 ,  inc iso I I I  da Lei  nº  8 .080,  
de 19 de setembro de 1990,  
compete ao Munic íp io e ,  
suplet ivamente,  ao Estado,  ger i r  
e  executar  serv iços públ icos de 
atendimento à saúde da 
população,  podendo ambos 
recorrer ,  de maneira  
complementar ,  aos serv iços 
ofertados pela  in ic iat iva pr ivada,  
quando os serv iços de saúde da 
rede públ ica forem insuficientes 
para garant i r  a  cobertura 
ass istencia l  necessár ia ;
2)  Considerando o cont ido no art .  
16 ,  inc iso XIV,  da Lei  nº  8 .080,  de 
1990,  segundo o qual  compete à 
d ireção nacional  "e laborar  
normas para regular  as  re lações 
entre o S istema Único de Saúde -  
SUS e os serv iços pr ivados 
contratados de ass istência  à  
saúde" ;
3)  Considerando a apl icabi l idade 
aos Estados,  aos Munic íp ios e  ao 
Distr i to Federal  das normas 
gera is  da Lei  nº  8 .666,  de 21  de 
junho de 1993,  e  da legis lação 
complementar ,  especia lmente o 
que estabelecem os arts .  17 ,  
inc iso X,  24 a 26 e 43 da Lei  nº  
8 .080,  de 1990;
4)  Considerando a Lei  nº  12 . 101 ,  
de 27 de novembro de 2009,  que 
dispõe sobre a cert ificação das 
ent idades beneficentes de 
ass istência  socia l ;
5)  Considerando o Decreto nº  
7 .237 de 20 de ju lho de 2010 que 
regulamenta a Lei  no 12 . 101 ,  de 27 
de novembro de 2009,  para 
dispor sobre o processo de 
cert ificação das ent idades 
beneficentes da ass istência  socia l  
para obtenção da isenção das 
contr ibuições para segur idade 
socia l  e  dá outras 
providências .
6)  Considerando a Lei  nº  13 .019 
de 31  de ju lho de 2014 que 
estabelece o regime jur íd ico  das 
parcer ias  entre administração 
públ ica e as  organizações da 
sociedade c iv i l  em regime de 
mútua cooperação,  para a  
consecução de final idades de 
interesse públ ico e rec íproco,  
mediante a  execução de 
at iv idades ou de projetos 
previamente estabelecidos em 
planos de trabalho inser idos em 
termo de colaboração e de 
cooperação;  define diretr izes 
para pol í t ica de fomento,  de 
colaboração e de cooperação 
com organizações da sociedade 
c iv i l ;  e  a l tera as  Lei  nº  8 .429 de 
02 de junho de 1992 e 9 .790 de 23 
de março de 1999.  (Redação dada 
pela  Lei  nº  13 .204 de 2015)
7)  Considerando a Portar ia  nº  
399/GM/MS,  de 22 de fevereiro 
de 2006,  que aprova as d iretr izes 
operacionais  do Pacto pela  
Saúde,  e  a  Portar ia  nº  
699/GM/MS,  de 30 de março de 
2006,  que regulamenta as 
d iretr izes operacionais  dos 
Pactos pela  Vida e de Gestão;
8)Considerando a Portar ia  

GM/MS nº .  1 .721  de 21  de 
setembro de2005 que cr ia  o 
Programa de Reestruturação e 
Contratual ização dos Hospita is  
F i lantrópicos no Sistema Único 
de Saúde –  SUS.
9)Considerando a  Portar ia  SAS 
nº .635 de 10 de novembro de 
2005 que publ icou  o 
Regulamento Técnico para a  
implantação e operacional ização 
do Programa de Reestruturação e 
Contratual ização dos Hospita is  
F i lantrópicos no Sistema Único 
de Saúde –  SUS;
10)Considerando a Portar ia  
GM/MS nº .  3 . 123 de 07 de 
dezembro de 2006 que homologa 
o Processo de Adesão ao 
Programa de Reestruturação e 
Contratual ização dos Hospita is  
F i lantrópicos no Sistema Único 
de Saúde (SUS) ;
1 1)Considerando a Portar ia  
MS/GM nº  1034 de 05 de maio de 
2010 que dispõe sobre a 
part ic ipação de forma 
complementar  das inst i tu ições 
pr ivadas com ou sem fins 
lucrat ivos de ass istência  à  saúde 
no âmbito do Sistema Único de 
Saúde –  SUS;
12)Considerando a Del iberação 
CIB-SUS-RJ nº  982 de 
09/07/2010 que aprova as 
d iretr izes para a  contratação de 
serv iços ass istencia is  no âmbito 
do SUS do Estado do Rio de 
Janeiro ;
13)Considerando a  Portar ia  nº  
3 .410,  de 30 de dezembro de 2013 
que 
estabelece as d iretr izes para a  
contratual ização de hospita is  no 
âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS) em consonância com 
a Pol í t ica Nacional  de Atenção 
Hospita lar  (PNHOSP).
14)Considerando a necess idade 
de formal ização da re lação entre 
prestadores de serv iços 
ass istencia is  em saúde e 
gestores ;
15)Considerando  a  v inculação 
dos recursos financeiros do 
Fundo Munic ipal  de Saúde de  
Para íba do Sul   ao 
estabelecimento de metas 
quant i tat ivas e  qual i tat ivas e  a  
necess idade de acompanhamento 
e aval iação  das metas e 
Indicadores pactuados nos 
contratos e convênios firmados 
entre os prestadores de serv iços 
de saúde e Secretar ia  Munic ipal  
de Saúde de Para íba do Sul  ;
16)Considerando que o Hospita l  
Nossa Senhora da Piedade de 
Para íba do Sul   é  uma inst i tu ição 
filantrópica e sem fins lucrat ivos 
e está  sob gestão munic ipal  
desde 2009,  nos termos do 
Contrato nº  001/2009 e Termo de 
Colaboração  decorrente da Lei  
Munic ipal  nº  3334 de 26 de 
janeiro de 2017 .
RESOLVE:
Art .  1 º  -  F ica inst i tu ída a 
Comissão Permanente de 
Acompanhamento dos Contratos ,  
Convênios e Termo de 

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dr 
Alessandro Cronge Bouzada, no 
exercício de suas atribuições legais e 
na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, 
Resolve:
Exonerar a pedido, o funcionário 
Maurílio Silva Costa, CPF 
579.701.496-34, no cargo de livre 
nomeação e execução de Secretario 
Municipal de Obras, transporte e 
Projetos, a partir de 01/11/2018.
Registre, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, em 01 de Novembro de 2018

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dr 
Alessandro Cronge Bouzada, no 
exercício de suas atribuições legais e 
na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, 
Resolve:
Nomear, o funcionário Samuel 
Carneiro Broilo, CPF 050.684.836-13, 
do cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário Municipal de 
Obras, Transporte Projetos, com 
efeitos desde 01/11/2018.
Registre, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, em 01 de Novembro de 2018.

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dr 
Alessandro Cronge Bouzada, no 
exercício de suas atribuições legais e 
na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, 
Resolve:
Exonerar a pedido, o funcionário 
Cláudio Ribeiro Teixeira, CPF 
012.200.467-10, no cargo de livre 
nomeação e execução de Secretario 
Municipal do Ambiente e 
Desenvolvimento Agrário, a partir de 
01/12/2018.
Registre, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, em 01 de Dezembro de 2018.

O Prefe i to Munic ipal  de Para íba 
do Sul ,  Estado do Rio de Janeiro ,  
Dr  Alessandro Cronge Bouzada,  
no exerc íc io de suas atr ibuições 
legais  e  na forma da le i ,  em 
especia l  as  d isposições previstas 
na Lei  Orgânica Munic ipal ,  
Resolve:
Nomear ,  o  funcionár io MAURÍLIO 
SILVA COSTA,  CPF 
579.701 .496-34,  do cargo de l ivre 
nomeação e execução de 
Secretár io Munic ipal  do 
Ambiente e Desenvolv imento 
Agrár io ,  ,  com efe i tos desde 
01/12/2018.
Registre ,  publ ique-se ,  cumpra-se .
Prefe i tura Munic ipal  de Para íba 
do Sul/RJ,  em 01  de Dezembro de 
2018.

Oficio N° 0005/GAB/PMPS/2019

Assunto:  Encaminha Mensagem 
ao Legis lat ivo
Senhor Pres idente ,
Serv imo-nos do presente ,  para 
encaminhar  a  V.  Exª .  a  mensagem 
n° 001/2019,  que trata de veto ao 
Projeto de Lei  n°  3 .516/2018,  
submetido ao Chefe do Execut ivo 
Munic ipal  para sanção ou veto.
Oportunamente renovando 
nossos protestos de est ima e 
consideração.  
A t  e  n c  i  o  s  a  m e n t  e

MENSAGEM nº  001 ,  de 07 de 
Janeiro de 2019.
Excelent íss imo Senhor ,
Senhor Pres idente ,  da Câmara 
Munic ipal ,  Comunico a Vossa 
Excelência  que,  nos termos da 
seção IV,  Art .  67 ,  inc iso VI ,  da Lei  
Orgânica Munic ipal ,  decid i  Vetar  
integralmente ,  por  contrar iedade 
ao interesse públ ico (veto 
pol í t ico) ,  o  Projeto de Lei  nº  
3 .516/2018,  que "cr ia  o programa 
de distr ibuição de cestas 
nutr ic ionais  às  lactantes de baixa 
renda até o sexto mês de 
amamentação no munic íp io de 
Para íba do Sul  e  dá outras 
providências" .
O Exmo Senhor Prefe i to 
Munic ipal  manifestou -  se pelo 
VETO TOTAL,  ao Projeto de Lei ,  

-  Alessandra Govea Sat i ro 
-  Bárbara Nóbrega Simão 
-  Bernadeth Domingos Alves 
Ferre i ra
-  Pr isc i la  Soares S i lva Fontes
-  E la ine Cr ist ina Arruda Aguiar
REGISTRE-SE,  PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.
Para íba do Sul ,  23 de Janeiro de 
2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefe i to Munic ipal

Inst i tu i  a  Comissão Permanente 
de Acompanhamento dos 
Contratos ,  Convênios e Termo de 
Colaboração 001/2018 da 
Secretar ia  Munic ipal  de Saúde de 
Para íba do Sul .
O Prefe i to de Para íba do Sul  no 
uso de suas atr ibuições legais  e  
considerando:
1)  Considerando que,  segundo o 
art .  30,  inc iso VI I ,  da 

pela  seguinte razão:  
Razão do veto
O projeto de le i  em comento 
onerar ia  muito o tesouro 
munic ipal ,  que não tem a menor 
condição de arcar  com despesas 
geradas por  um programa desse 
porte .  Portanto,  não há 
v iabi l idade financeira  e  
orçamentár ia  para custear  ta l  
projeto .
As Secretar ias  de Saúde e de 
Ass istência  Socia l  já  desenvolvem 
trabalhos de apoio às  famí l ias  
necess i tadas .
Sem mais  para o momento,  
aproveitamos a oportunidade 
para renovar  votos de e levada 
est ima e dist inta consideração,  
ficando desde já ,  à  d isposição 
para o que se fizer  necessár io .
Atenciosamente,

Designa os membros da Comissão 
Organizadora ,Controladora e 
aval iadora do Processo se let ivo 
de Bolsas de Estudo da Faculdade 
Redentor
O Prefe i to de Para íba do Sul ,  
Alessandro Cronge Bouzada,  no 
uso de suas atr ibuições legais ,  
especia lmente o art igo 95,  inc iso 
I I  da Lei  Orgânica Munic ipal ,  e
Considerando o Decreto 
1 .482/2017 que regulamenta a 
concessão de bolsas de estudos 
para a  Faculdade Redentor  no 
munic íp io de Para íba do Sul ;
Considerando o Edita l  001/2019 
que cr ia  o cadastro de reservas 
para a  concessão de bolsas de 
estudo integrais  ( 100%) para 
estudantes comprovadamente 
h ipossuficientes ;
Considerando o objet ivo de se 
invest i r  na educação da 
população,  caracter izando o 
grande interesse públ ico na 
refer ida concessão de bolsas de 
estudo;
Resolve:
Nomear os membros abaixo para 
comporem a Comissão 
Organizadora ,  Controladora e 
Aval iadora do Processo Selet ivo 
para Bolsas de Estudo na 
Faculdade Redentor  estabelecida 
no Munic íp io de Para íba do Sul ,  
em conformidade com o Decreto 
1 .482/2017 e Edita l  001/2019,  
composta pelos membros abaixo,  
para ,  sob a pres idência do 
pr imeiro ,  acompanhar as  ações de 
organização,  controle  e  aval iação 
dos candidatos c lass ificados no 
Edita l  001  /2019.

Colaboração 001/2018  da Secretar ia  Munic ipal  de Saúde de Para íba do 
Sul ,   composta pelos seguintes membros :
1 -Mar ia  Adela ide Pereira  Cordeiro
2-Luiz  Augusto Teixeira  de Abreu
3-Selma Chaeffer  Cravo
4-Luis  Eduardo Amorim Ramos
5-Jeisan Bernardes Aguiar  
6- I lma Bastos Mendonça
7-Ricardo Pessoa Marte lo de Souza
8-Tais  de Ol ive ira  Lel is
Art .  2º  -  São atr ibuições da Comissão:
I  -  acompanhar os resultados internos ,  v isando à segurança,  efet iv idade 
e eficiência  na qual idade dos serv iços ;  
I I  -  aval iar  o cumprimento das metas e a  resolut iv idade das ações e 
serv iços por  meio de indicadores qual i -quant i tat ivos estabelecidas no 
instrumento formal  de contratual ização;
I I I  -  aval iar  a  sat is fação dos usuár ios e  dos acompanhantes ;  
IV -  part ic ipar  dos processos de aval iação estabelecidos pelos gestores 
do SUS;  V -  rea l izar  auditor ia  c l ín ica para monitoramento da qual idade 
da ass istência  e  do controle  de r iscos ;  
VI  -  monitorar  a  execução orçamentár ia  e  ze lar  pela  adequada 
ut i l ização dos recursos financeiros previstos no instrumento formal  de 
contratual ização;
VI I -  aval iar  o cumprimento das metas qual i -quant i tat ivas e  
f ís ico-financeiras ;
VI I I  -  aval iar  a  capacidade insta lada;  
IX -  readequar as  metas pactuadas ,  os  recursos financeiros a  serem 
repassados e outras que se fizerem necessár ias ;  
X-  propor os Termos de Referência  para a  contratual ização de serv iços 
complementares pr ivados;
XI-Apresentar  Relatór ios Gerencia is  do acompanhamento da  execução  
dos Contratos e respect ivos Planos Operat ivos ,  suger indo os 
descontos ,  a  serem definidos pelo Gestor ,  caso  não ocorra o 
cumprimento das metas pactuadas no POA.
Parágrafo Único -   Os descontos levarão em consideração as cr í t icas 
(glosas)  ocorr idas no processamento da produção no SIA e SIHD,  
serv iços não cadastrados no CNES,  erros de CBO e FPO.
XI I -  Propor Plano Operat ivo em conformidade com as necess idades 
ident ificadas pelo setor  de planejamento e d isponibi l idade de recursos .
Art  3º  -  A existência  da comissão de acompanhamento não impede nem 
subst i tu i  as  at iv idades própr ias  do Sistema Nacional  de Auditor ia  
( federa l ,  estadual  e  munic ipal) ;
Art  4º  -  A Comissão de Acompanhamento se reportará ao Gestor  da 
Saúde,  devendo suger i r   a l terações nos Planos Operat ivos dos 
Contratos/Convênios nos casos de descumprimento de metas ,  
mecanismos de compensação,   ou ,  a inda,  do extrapolamento das metas 
e va lores contratados ,  em conformidade com a legis lação v igente e 
d isponibi l idade de recursos ;
Para íba do Sul ,  23 de janeiro de 2018.

P O R T A R I  A  N.º  005/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,  no uso de suas 
atr ibuições legais ,
R E S O L V E:
C O N C E D E R Promoção Hor izontal ,  aos serv idores abaixo 
re lac ionados,  de acordo com a Lei  2555/2007,  Art igos 32,  33 e 34,  a  
part i r  de 02/01/2019:

NOME  NIVEL
ADRIANA OLIVEIRA FELIPE  NT5D
ADRIANO CESAR JACOBS  NT4D
ALINE LOURENÇO A.  SILVA  NT2D
ALEXANDRA CAMPOS DA SILVA  NT1D
ALMIR JOSE MARIA DE ABREU  NT3D
ALESSANDRA F.  CARACIOLA  NT2D
ANDREA NUNES DA SILVA ALVES  NT2C
ALOIZIO PIFANO FILHO  NT2D
AMARILDO SOUZA AZEVEDO  NT1C
AMANDA APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA  NT4C
ANA CECILIA SOARES CARNEIRO  NT6I
ANA CLAUDIA DOS SANTOS NOGUEIRA  NT2D
ANA CRISTINA DE SOUZA  NS3D
ANA PAULA FERREIRA COSTA  NT4D

ANDERSON GONÇALVES ROSALLA  NT3D
ANDRE DE CASTRO GONCALVES  NT3D
ANDRE SILVA EVARISTO  NT1D
ANDREA PAULA SIPRIANO  NT1D
ANDREIA CESAR VINHEIROS  NS2C
ANGELICA CARDOSO DE MELLO  NS3C
ANGELA FIGUEIREDO LIXA  NT2C
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS  NT1D
ANTONIO JOSE MARIZ DA VEIGA  NS5C
ANTONIO PERUCE DO NASCIMENTO  NT3C
ANTONIO CESAR M.  SERCIO  NT1D
AUGUSTO CESAR ISAQUE RIBEIRO  NT3D
BARBARA NOBREGA SIMAO   NS2C
BRUNO DOS SANTOS BERNARDES  NT4D
BRUNO SANTOS SILVA  NT3C
BRUNO DE OLIVEIRA DAVID  NS4C
CAMILA NOGUEIRA GAMA  NS2D
CARLA DA SILVA LEITE VINHEIRAS  NS3C
CARMEN MARIA CARVALHO DE SÁ SO  NS2B
CAROLINA COELHO INNOCENCIO  NS4C
CAROLINA MONTES DUROES DE SOUZA  NS2C
CAROLINE DE MOURA MARTINS SANTOS  NS2C
CECI RIBEIRO DE MIRANDA FERNANDES  NS2C
CESAR DE LACERDA RODRIGUES  NS5C
CRHISTIANE DOS SANTOS SEIXAS  NS3C
CRISTIANE FERREIRA DE CARVALHO  NS2C
CINTIA APARECIDA BATISTA ANDRADE  NT4C
CINTIA SILVA ANDRADE  NT1D
CIRLENE DE PAULA  NT2D
CLAUDINEI  GOMES DA COSTA  NT3C
CLEONE LAMECK PINHEIRO  NT2D
COSME GEOVANNE FERREIRA DA SILVA  NT3D
DANIELE DE ANDRADE CORREA  NS3C
DANIELA DOS SANTOS  NT4D
DANIEL ORNELAS DIAS MENDONÇA  NS2B
DANILO SAMPAIO RODRIGUES  NS3C
DEBORA MARTINS BATISTA  NS3B
DOUGLAS R.GIMARAES  NS2B
EDINA DE ALMEIDA PASSOS  NT1D
EDUARDO CALL HALLACK  NS2C
EDMILSON DA S SILVA MASCARENHAS  NT3D
EDUARDO PEREIRA ROMUALDO   NT1D
ELAINE FERNANDES F.  LARGHI  NS4C
ELAINE LOPES DE OLIVEIRA  NT1D
ELANI MARIZIA PERES BERNADES  NT2C
ELEN SANTANA GUIMARAES  NT2D
ELISANGELA MENEZES SOUZA GUIMARAES  NS2D
EMIDIO GOMES DA COSTA  NT2C
EVANDRO ABREU CARVALHO  NS2B
FABIO AUGUSTO SANTANA MACEDO  NT4C
FERNANDA TAVARES SAMPAIO  NT2C
FERNANDA DE LIMA RUZZI   NT4C
FRANCISCO DA COSTA RAIMUNDO  NT3C
GISELE MARIA SILVA DE QUEIROZ  NS3B
GUILHERME QUEIROS CASTRO  NS3C
GLEICE XAVIER DE LIMA  NS3B
GRAZIELA BARBOSA FREITAS SCORALICK  NS3C
HELENA MEDEIROS SILVA  NS3C
HELCIO SERPA DE FIGUEIREDO  NS4C
HELOISA HELENA DO CARMO TRINDADE  NT2D
ICELI  DE ARAUJO GUIMARAES                                NT3D
IDALENA ROCHA DO COUTO  NS1D
ISAIAS MARÇAL SILVA  NT1C
JANILSO LIMA DA SILVA  NT3C
JEFERSON GONÇALVES CORREA SALVADOR  NT3D
JANDIRA AMANCIO DE O.  SANTANA  NT1C
JOAO BAPTISTA DUARTE RODRIGUES  NS5C
JOICE ANDRADE MARCHI  NT2D
JONATAN DE MORAES BANDEIRA  NS2C
JORDANA DE OLIVEIRA SOUZA  NS2C
JOSE ALTIVO DE SOUZA GUEDES  NT2D
JOSE CARLOS MENEZES DE SOUZA  NT2D
JOSE WANDERLEI  PINHEIRO GORITO  NT2D
JOSUE ALVES DA SILVA  NT1C
JULIANA ATHAIDE DE VASCONCELLOS  NT3B
JULIANA GOMES GONÇALVES  NT4D
JULIANA MARIA LAMAS DE SOUZA  NS3C
JULIANA PAULA SANTOS NUNES  NS3C
JULIANA MARIA CARIJO DE CASTRO  NS3B
JULIANE DA SILVA CARDOSO  NT2D
LARA DE MOURA RITO PINHEIRO  NS3C
LAUCIR JOSE DE OLIVEIRA VALADAO ARAUJO  NS3B

LAURA DYBALLA  NS2C
LEILA MARIA EUZEBIO F DE OLIVEIRA  NT2D
LEILANNI RAMOS COELHO  NS3B
LETICIA MARIA MALHEIROS ALVARES  NT4C
LIDIANE DO NASCIMENTO  GOMES  NT1C
LILIAN SALGADO GUEDES  NS3C
LIVIA BITTENCOURL RAMOS  NS2C
LIVIA MACHADO L .MAKRIS  NS3B
LIVIA FIGUEIREDO BANDARRINHA  NS2D
LOURDES MARIA RIBEIRO  NS1D
LUCIA HELENA DA SILVA  NT2D
LUCIANO DOS SANTOS MENDES SAMPAIO  NT1D
LUCIMAR DE ALCANTARA  NT2C
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA ELMOR  NS5C
LUIS FABIANO GOUVEA DE ARAUJO  NS3C
LUIZ FERNANDES REZENDE COUTINHO  NT2D
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MICHAELI   NT1C
MARCELO COELHO INOCÊNCIO  NS5C
MARIANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA  NS2B
MARIANA MAGRANI FERREIRA MASSI   NS2C
MAURICIO JOSE CICCHELLI  DE AS  NS4B
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS FILHO  NT4D
MARCELO ROCHA FERNANDES DE OLIVEIRA  NS3C
MARCO ANTONIO FERREIRA TITO  NT3D
MARCO ANTONIO TEIXEIRA GOMES  NT2D
MARCOS ANTONIO FERREIRA  NT3D
MARCO AURELIO GONÇALVES SOUZA  NT3C
MARIA APARECIDA DA CRUZ AMARAL  CNT3
MARIA APARECIDA DE REZENDE  NT4C
MARIA DAS GRAÇAS GAMA CARDOSO FERREIRA  NT4C 
MARIA LUCIA DOTTA DE OLIVEIRA  NT1C
MARINEIA SOUZA SILVA  NS3C
MARIA FERNANDA NUNES DA ROCHA  NS2B
MARIA FERNANDA CUNHA DE ANDRADE  NT2D
MARIA FERNANDA DE BARROS LIMA  NS3C
MARIA JOSE DE JESUS RAIMUNDO  NT2C
MARIA LEDA DE OLIVEIRA ALVES  NT4B
MATHEUS BITENCOURT AMARAL DOS SANTOS  NS5C
MATHEUS DE QUEIROES  DORO  NS2B
MELINA DE CASTRO SCHUCHTER  NS2C
MICHELE DELGADO DE PAULA  NT4D
MICHELE FRANCINE LOUZADA ALVES  NS3C
MICHELLE LEITE DE OLIVEIRA  NT5C
NOEMI REZENDE  NT2D
NATALIA MARQUES DE CARVALHO  NT2D
NILCILEIA FORTUNATO  NT1C
NAYMARA LESSA SILVEIRA HILARIO  NS3C
NORMA LUCIA PEDROSO ANTUNES  NT4D
PEDRO HENRIQUE ALVES PEREIRA  NS3C
PAULO MACEDO DE CARVALHO MESQUITA  NS5C
PRISCILA DE FREITAS  NS2C
RAFAEL DOS SANTOS AGUIAR  NT4C
RAFAEL RODRIGO GONZAGA  NT3C
RAFAELA SANTOS DE OLIVEIRA  NT6D
RENATA DA SILVA BERNADES  NS3C
RENATA CRISTINA SESANA  NS3B
RENATA GONÇALVES VARGAS  NS3B
RODRIGO VIANNA DE LIMA  NS2C
RITA DE CASSIA DE ARAUJO  CRUZ  NT2C
ROSELES MENDES COELHO  NS4C
RODRIGO LEVI  DE SOUZA  NS3B
RODRIGO DE BARROS AVELAR  NS4C
SANDRA REGINA  BUENO DA SILVA  NT5C
SANDRA MARIA DOS SANTOS CARVALHO  NT4D
SELMA CHAEFFER CRAVO  NT2D
SELMA DOS SANTOS COSTA  NT2D
SERGIO RUBEM FERREIRA  NT2D
SHIRLEY BATALHA FERREIRA  NS3C
SILVIO CARLOS DE ALMEIDA  NT1B
SIMONE COUTO  NT2D
SIMONI MARIA DE OLIVEIRA  NT4C
SONIA APARECIDA DE SOUZA  NT2C
SONIA REGINA FERREIRA DE CARVALHO  NT4D
SUELEN FERNANDES GUIMARAES MELO  NT1D
SUELLEN OLIVEIRA SOUZA MARQUES  NS3C
TALITA JARDIM ALVARES  NS3C
TAINA SILVA FERREIRA PUELLO                                         NS3C
TAMIRIS AMANCIO DANTAS                  NS3C
TAISA BITENCUR SOARES  NT2C
THAIS ALESSANDRA DA SILVA MARQUES  NT2B
TIAGO RIVELO ELMOR  NS4C
THIAGO PAULINO DE OLIVEIRA  NT3C

THIAGO JOAQUIM LIMA DE MORAES  NT2D
TISSIANA CAMRGO DE GOUVEA  NS2D
VANESSA CLEMENTINO ALVES  NT4D
VANESSA GUIMARAES PINHEIRO  NS3D
VIRGINIA KELLY RIBEIRO VIANNA  NS3C
VITOR DE SOUZA OLIVEIRA            NS3C
WAGNER  ESTANISLAU P.  OLIVEIRA  NS2B
WAGNER COELHO DOS SANTOS  NS5C
WILLIAN FRANCISCO DE ALMEIDA  NS3C
WASHINGTON DAMIANA DE O.  FARIAS  NS3C
ZULEICA DA SILVA MENDES  NT4D

 REGISTRE-SE,  PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,  03  DE JANEIRO DE 
2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefe ito Munic ipal

A Prefe i tura Munic ipal  de Para íba do Sul  e  as  Secretar ias  Munic ipais  de 

Educação,  Administração e Planejamento e de Ass istência  Socia l  vem,  

por  meio deste edita l ,  tornar  públ ico para conhecimento dos 

interessados a abertura das inscr ições ,  no per íodo de  24 a 28 de 

Janeiro de 2019,  do Processo Selet ivo para Bolsas de Estudos de 

Ensino Super ior  regulamentado pelo Decreto 1 .482/2017 .

1 .  OBJETO

O presente edita l  é  dest inado à cr iação de um cadastro de reserva para 

a  concessão de bolsas de estudo integrais  ( 100%),  para estudantes 

h ipossuficientes ,  em cursos de graduação,  na modal idade presencia l ,  

na Faculdade Redentor ,  IES ( Inst i tu ição de Ensino Super ior)  pr ivada,  

estabelecida no Munic íp io de Para íba do Sul .

2 .  DO PROGRAMA DE BOLSAS

2.1 .  O programa dest ina-se à  concessão de bolsas de estudo para 

candidatos que tenham renda fami l iar  de até 2 (dois)  sa lár ios  mínimos 

per  capita ,   de acordo com o decreto Nº6135 de 26/06/2007,  da 

Pres idência da Repúbl ica Casa Civ i l  e  demais  requis i tos constantes no 

í tem 4. 1  para curso de graduação presencia l  na Faculdade Redentor  de 

Para íba do Sul .

2 .2 .  A renda fami l iar  será ca lculada mediante a  soma dos ganhos 

indiv iduais  dos habitantes de uma mesma res idência devidamente 

comprovados.  

2 .3 .  Os cursos ofertados são:  Arquitetura e Urbanismo,  Engenhar ia  

Civ i l ,  Engenhar ia  Mecânica ,  Engenhar ia  de Produção,  e  Serv iço Socia l .

2 .4 .  Serão oferecidas bolsas de estudos integrais  por  curso ( i tem 2 .3) ,   

após 30(tr inta)  a lunos matr iculados no curso específico junto a 

Faculdade Redentor ,  conforme Quadro de Vagas-  Anexo I .

2 .5 .  O presente edita l  respeitará o cronograma no Anexo IV.

3 .  DO PROCESSO SELETIVO

3.1 .  Este processo se let ivo compreenderá duas etapas ,  a  saber :

I .  Inscr ição e Entrega de documentos ,  na qual  o candidato preencherá 

o formulár io de inscr ição e entregará toda documentação 

comprobatór ia  dos i tens 4 e 5 em envelope lacrado sob a 

responsabi l idade do candidato.

I I .  C lass ificação,  a  ser  rea l izada pela  Comissão do Processo Selet ivo,  

nomeada pela  Portar ia  1 1/2019,  que processará da seguinte forma:

a)  A c lass ificação será real izada obedecendo aos cr i tér ios  de 

c lass ificação disposto no i tem 7 deste edita l ;

b)  A l ista  de candidatos c lass ificados será divulgada no porta l  

e letrônico da Prefe i tura e em local  v is íve l  na Secretar ia  Munic ipal  de 

Ass istência  Socia l ,  cabendo ao candidato a observância  de todas as  

6 .4 .  Serão exig idas cópias legíveis  dos seguintes documentos para os 

moradores da mesma res idência ,  inc lu indo o candidato:

6.5. A Comissão do Processo seletivo para bolsas de Estudo poderá solicitar 

quaisquer outros documentos que entender necessário à comprovação das 

informações prestadas pelo candidato, referentes a este ou aos membros de seu 

grupo familiar.

7. DA CLASSIFICAÇÃO

7.1. A classificação dos candidatos inscritos respeitará as vagas dos cursos 

disponíveis na Faculdade Redentor de Paraíba do Sul, conforme Anexo I.

 7.2. A ordem classificatória obedecerá ao critério de, maior nota do ENEM, 

menor para maior renda per capita familiar e maior idade de acordo com a 

quantidade de vagas disponíveis em cada curso.

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

8.1. Os critérios de desempate serão aplicados entre os candidatos que 

concorrerem à mesma vaga disponibilizada pela instituição de ensino, seguindo 

a ordem preferencial abaixo relacionada, respectivamente: 

8.1.1 – Maior  nota do Enem. 

8.1.2 – Maior Nota do Vestibular da Faculdade Redentor.

8.1.3 – Menor renda per capita familiar.

8.1.4 – De idade mais avançada.

8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL

8.1. A relação dos bolsistas contemplados será divulgada no dia 29 de janeiro de 

2019, no portal da Prefeitura de Paraíba do Sul e na Faculdade Redentor de 

Paraíba do Sul.

9. DOS RECURSOS

9.1. Os recursos deverão ser apresentados  no dia 30 de janeiro de 2019, no 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul no horário de 9h às  16h.

9.2. Somente serão aceitos recursos entregues no dia 30 de janeiro de 2019, 

devidamente acompanhados de identificação, exposição dos motivos e 

documentação comprobatória dos fatos alegados;

9.3. O candidato deverá ser claro e consistente em seu pedido.

9.4. Os recursos serão julgados pela comissão do Processo seletivo para bolsas 

de estudo de Ensino Superior e enviados para parecer final da Procuradoria 

Geral do Municipio.

10. DA COMPROVAÇÃO DA RENDA

10.1. Para efeitos de comprovação da renda, o classificado deverá entregar um 

comprovante de renda para cada morador da mesma residência, de acordo com 

a atividade exercida, conforme o quadro abaixo.

etapas e prazos est ipulados.

4 .  REQUISITOS PARA 

PARTICIPAR DO PROCESSO 

SELETIVO

4.1 .  Para part ic ipar  do Programa 

os candidatos devem comprovar ,  

no ato da inscr ição,  o 

atendimento conjunto aos 

seguintes requis i tos :

a)  Ser  bras i le i ro ,  nato ou 

natura l izado,  res idente e 

domici l iado em Paraíba do Sul ;

b)  Não possuir  d ip loma de curso 

super ior ;

c)  Não estar  matr iculado em IES 

públ ica ;

d)  Ter  rea l izado a prova do 

ENEM, nos anos de 2017 e 2018,  e  

obt ido nota igual  ou super ior  a  

450 pontos ,  ou estar  

regularmente matr iculado ou 

apto a se matr icular  na Faculdade 

Redentor ;

e)  Possuir  renda fami l iar  não 

excedente  a  2  (dois)  sa lár ios  

mínimos per  capita ;

f)  Não ser  beneficiár io de 

programa de graduação mant ido 

pelo Poder Públ ico ou pela  

in ic iat iva pr ivada;

g)  Ter  cursado o Ensino Médio 

integralmente em inst i tu ição 

públ ica munic ipal ,  estadual  ou 

federal .

4 .2 .  Para fins de apuração de 

renda fami l iar  mensal ,  entende-se 

como grupo fami l iar  o conjunto 

de moradores que habitam em um 

mesmo domicí l io ,  possuindo ou 

não grau de parentesco entre s i ,  

que contr ibuam para o 

rendimento ou tem suas despesas 

atendidas por  aquele grupo 

fami l iar .

4 .3 .  A renda fami l iar  será 

encontrada mediante a  soma dos 

ganhos indiv iduais  dos habitantes 

de uma mesma res idência ,  

devidamente comprovados.  

Consideram-se para o cá lculo da 

renda,  sa lár ios ,  proventos ,  

pensões ,  pensões a l iment íc ias ,  

benef íc ios de previdência públ ica 

ou pr ivada,  comissões ,  

pró- labore ,  rendimentos do 

trabalho não assalar iado,  

rendimento do mercado informal  

ou autônomo,  rendimentos 

recebidos do patr imônio e renda 

mensal  v i ta l íc ia .

4 .4 .  Os benef íc ios refer idos no 

i tem 4. 1 ,  letra  f  compreendem 

outros benef íc ios capazes de 

confer i r  d i re i to ao estudante de 

ter  certo percentual  de redução 

no valor  tota l  cobrado pela  IES 

como mensal idade do curso de 

n ível  super ior ,  podendo ser  

or iundo do Poder Públ ico 

(PROUNI)  ou da in ic iat iva 

pr ivada.

4 .5 .  Não são considerados 

benef íc ios s istemas de crédito ou 

de financiamento estudant i l ,  ta is  

como o FIES.

4 .6 .  A ordem class ificatór ia  

obedecerá ao cr i tér io de,  maior  

nota do ENEM, menor renda per  

capita  e  a  maior  idade de acordo 

com a quant idade de vagas 

disponíveis  no Anexo I  deste 

Edita l .

5 .   DA INSCRIÇÃO

5.1 .  A entrega do envelope com a 

documentação comprobatór ia  

deverá ser  rea l izada na 

Secretar ia  de Ass istência  Socia l  e  

Dire i tos Humanos,  local izada na  

Rua Heinz G.  Wel l ,  36 ,  Centro ,  

Para iba do Sul ,

5 .2 .  As inscr ições dos candidatos 

terão in íc io às  9 horas do dia  24 

de janeiro de 2019 estendendo-se 

até as  16 horas do dia  28 de 

janeiro de 2019.

5 .3 .  No formulár io de  inscr ição o 

candidato deverá ,  

obr igator iamente,  indicar  o curso 

para o qual  deseja  concorrer  ao 

benef íc io .

6 .  DA ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

6.1 .  Os documentos ,  juntamente 

com o formulár io de inscr ição 

preenchido(ANEXO I I ) ,  deverão 

ser  entregues pelos candidatos ,  

no per íodo de 24 a 28 de janeiro 

de 2019,  no horár io das 9h às 16 

horas ,  na Secretar ia  de 

Ass istência  Socia l  e  Dire i tos 

Humanos,  local izada na  Rua 

Heinz G.  Wel l ,  36 ,  Centro ,  Para iba 

do Sul ,  no ato da inscr ição.

6 .2 .  Não serão admit idas cópias 

i legíveis  ou or iundas de fax .

6 .3 .  O candidato c lass ificado que 

deixar  de entregar  quaisquer  dos 

documentos exig idos será 

automat icamente e l iminado,  não 

sendo admit ida entrega de 

documentos fora do prazo 

est ipulado.

10.2. Ficam excluídos do cálculo da renda os valores recebidos a título de:

a) Auxílios para alimentação e transporte;

b) Diárias e reembolsos de despesas;

c) Estornos e compensações referentes a períodos anteriores;

d) Indenizações decorrentes de contrato de seguro;

e) Indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial;

f) Seguro desemprego;

g) Valor de remuneração de estágio.

h) Benefícios do Bolsa família.

11. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

11.1. A relação dos bolsistas contemplados será divulgada no dia 01 de fevereiro de 

2019, no portal da Prefeitura de Paraíba do Sul e na Faculdade Redentor de Paraíba do 

Sul.

12. DAS RECLASSIFICAÇÕES

12.1. Na impossibilidade da concessão da bolsa ou desistência durante o processo de 

seleção e no ato de matrícula na IES haverá reclassificação das vagas obedecendo aos 

critérios e a lista de classificação já divulgada anteriormente.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

13.1. O candidato que não atender todas as exigências contidas neste edital, bem como, 

quanto à apresentação de documentação falsa ou fraude na prestação de informações 

visando a concessão da bolsa, será sumariamente eliminado e, se for o caso, sem 

prejuízo de sanções penais e cíveis cabíveis, deverá ressarcir os valores ao erário.

13.2. A bolsa de estudos concedida é pessoal e intransferível, sendo vinculada ao 

candidato e à uma vaga em um curso, sem possibilidade de alteração.

13.3. O trancamento da matrícula da faculdade implica na perda da bolsa e na 

disponibilização da mesma para outro candidato. Tal procedimento deverá ser tratado 

em edital próprio.

13.4. O presente  edital terá validade até 30/11/2019, respeitada a ordem de 

classificação em caso de surgimento de novas vagas durante este período.

13.6. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão do Processo seletivo para bolsas 

de estudo de Ensino Superior com a devida publicidade.
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Const i tu ição,  e  os arts .  18 ,  inc iso 
I ,  e  17 ,  inc iso I I I  da Lei  nº  8 .080,  
de 19 de setembro de 1990,  
compete ao Munic íp io e ,  
suplet ivamente,  ao Estado,  ger i r  
e  executar  serv iços públ icos de 
atendimento à saúde da 
população,  podendo ambos 
recorrer ,  de maneira  
complementar ,  aos serv iços 
ofertados pela  in ic iat iva pr ivada,  
quando os serv iços de saúde da 
rede públ ica forem insuficientes 
para garant i r  a  cobertura 
ass istencia l  necessár ia ;
2)  Considerando o cont ido no art .  
16 ,  inc iso XIV,  da Lei  nº  8 .080,  de 
1990,  segundo o qual  compete à 
d ireção nacional  "e laborar  
normas para regular  as  re lações 
entre o S istema Único de Saúde -  
SUS e os serv iços pr ivados 
contratados de ass istência  à  
saúde" ;
3)  Considerando a apl icabi l idade 
aos Estados,  aos Munic íp ios e  ao 
Distr i to Federal  das normas 
gera is  da Lei  nº  8 .666,  de 21  de 
junho de 1993,  e  da legis lação 
complementar ,  especia lmente o 
que estabelecem os arts .  17 ,  
inc iso X,  24 a 26 e 43 da Lei  nº  
8 .080,  de 1990;
4)  Considerando a Lei  nº  12 . 101 ,  
de 27 de novembro de 2009,  que 
dispõe sobre a cert ificação das 
ent idades beneficentes de 
ass istência  socia l ;
5)  Considerando o Decreto nº  
7 .237 de 20 de ju lho de 2010 que 
regulamenta a Lei  no 12 . 101 ,  de 27 
de novembro de 2009,  para 
dispor sobre o processo de 
cert ificação das ent idades 
beneficentes da ass istência  socia l  
para obtenção da isenção das 
contr ibuições para segur idade 
socia l  e  dá outras 
providências .
6)  Considerando a Lei  nº  13 .019 
de 31  de ju lho de 2014 que 
estabelece o regime jur íd ico  das 
parcer ias  entre administração 
públ ica e as  organizações da 
sociedade c iv i l  em regime de 
mútua cooperação,  para a  
consecução de final idades de 
interesse públ ico e rec íproco,  
mediante a  execução de 
at iv idades ou de projetos 
previamente estabelecidos em 
planos de trabalho inser idos em 
termo de colaboração e de 
cooperação;  define diretr izes 
para pol í t ica de fomento,  de 
colaboração e de cooperação 
com organizações da sociedade 
c iv i l ;  e  a l tera as  Lei  nº  8 .429 de 
02 de junho de 1992 e 9 .790 de 23 
de março de 1999.  (Redação dada 
pela  Lei  nº  13 .204 de 2015)
7)  Considerando a Portar ia  nº  
399/GM/MS,  de 22 de fevereiro 
de 2006,  que aprova as d iretr izes 
operacionais  do Pacto pela  
Saúde,  e  a  Portar ia  nº  
699/GM/MS,  de 30 de março de 
2006,  que regulamenta as 
d iretr izes operacionais  dos 
Pactos pela  Vida e de Gestão;
8)Considerando a Portar ia  

GM/MS nº .  1 .721  de 21  de 
setembro de2005 que cr ia  o 
Programa de Reestruturação e 
Contratual ização dos Hospita is  
F i lantrópicos no Sistema Único 
de Saúde –  SUS.
9)Considerando a  Portar ia  SAS 
nº .635 de 10 de novembro de 
2005 que publ icou  o 
Regulamento Técnico para a  
implantação e operacional ização 
do Programa de Reestruturação e 
Contratual ização dos Hospita is  
F i lantrópicos no Sistema Único 
de Saúde –  SUS;
10)Considerando a Portar ia  
GM/MS nº .  3 . 123 de 07 de 
dezembro de 2006 que homologa 
o Processo de Adesão ao 
Programa de Reestruturação e 
Contratual ização dos Hospita is  
F i lantrópicos no Sistema Único 
de Saúde (SUS) ;
1 1)Considerando a Portar ia  
MS/GM nº  1034 de 05 de maio de 
2010 que dispõe sobre a 
part ic ipação de forma 
complementar  das inst i tu ições 
pr ivadas com ou sem fins 
lucrat ivos de ass istência  à  saúde 
no âmbito do Sistema Único de 
Saúde –  SUS;
12)Considerando a Del iberação 
CIB-SUS-RJ nº  982 de 
09/07/2010 que aprova as 
d iretr izes para a  contratação de 
serv iços ass istencia is  no âmbito 
do SUS do Estado do Rio de 
Janeiro ;
13)Considerando a  Portar ia  nº  
3 .410,  de 30 de dezembro de 2013 
que 
estabelece as d iretr izes para a  
contratual ização de hospita is  no 
âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS) em consonância com 
a Pol í t ica Nacional  de Atenção 
Hospita lar  (PNHOSP).
14)Considerando a necess idade 
de formal ização da re lação entre 
prestadores de serv iços 
ass istencia is  em saúde e 
gestores ;
15)Considerando  a  v inculação 
dos recursos financeiros do 
Fundo Munic ipal  de Saúde de  
Para íba do Sul   ao 
estabelecimento de metas 
quant i tat ivas e  qual i tat ivas e  a  
necess idade de acompanhamento 
e aval iação  das metas e 
Indicadores pactuados nos 
contratos e convênios firmados 
entre os prestadores de serv iços 
de saúde e Secretar ia  Munic ipal  
de Saúde de Para íba do Sul  ;
16)Considerando que o Hospita l  
Nossa Senhora da Piedade de 
Para íba do Sul   é  uma inst i tu ição 
filantrópica e sem fins lucrat ivos 
e está  sob gestão munic ipal  
desde 2009,  nos termos do 
Contrato nº  001/2009 e Termo de 
Colaboração  decorrente da Lei  
Munic ipal  nº  3334 de 26 de 
janeiro de 2017 .
RESOLVE:
Art .  1 º  -  F ica inst i tu ída a 
Comissão Permanente de 
Acompanhamento dos Contratos ,  
Convênios e Termo de 

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dr 
Alessandro Cronge Bouzada, no 
exercício de suas atribuições legais e 
na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, 
Resolve:
Exonerar a pedido, o funcionário 
Maurílio Silva Costa, CPF 
579.701.496-34, no cargo de livre 
nomeação e execução de Secretario 
Municipal de Obras, transporte e 
Projetos, a partir de 01/11/2018.
Registre, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, em 01 de Novembro de 2018

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dr 
Alessandro Cronge Bouzada, no 
exercício de suas atribuições legais e 
na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, 
Resolve:
Nomear, o funcionário Samuel 
Carneiro Broilo, CPF 050.684.836-13, 
do cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário Municipal de 
Obras, Transporte Projetos, com 
efeitos desde 01/11/2018.
Registre, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, em 01 de Novembro de 2018.

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dr 
Alessandro Cronge Bouzada, no 
exercício de suas atribuições legais e 
na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, 
Resolve:
Exonerar a pedido, o funcionário 
Cláudio Ribeiro Teixeira, CPF 
012.200.467-10, no cargo de livre 
nomeação e execução de Secretario 
Municipal do Ambiente e 
Desenvolvimento Agrário, a partir de 
01/12/2018.
Registre, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, em 01 de Dezembro de 2018.

O Prefe i to Munic ipal  de Para íba 
do Sul ,  Estado do Rio de Janeiro ,  
Dr  Alessandro Cronge Bouzada,  
no exerc íc io de suas atr ibuições 
legais  e  na forma da le i ,  em 
especia l  as  d isposições previstas 
na Lei  Orgânica Munic ipal ,  
Resolve:
Nomear ,  o  funcionár io MAURÍLIO 
SILVA COSTA,  CPF 
579.701 .496-34,  do cargo de l ivre 
nomeação e execução de 
Secretár io Munic ipal  do 
Ambiente e Desenvolv imento 
Agrár io ,  ,  com efe i tos desde 
01/12/2018.
Registre ,  publ ique-se ,  cumpra-se .
Prefe i tura Munic ipal  de Para íba 
do Sul/RJ,  em 01  de Dezembro de 
2018.

Oficio N° 0005/GAB/PMPS/2019

Assunto:  Encaminha Mensagem 
ao Legis lat ivo
Senhor Pres idente ,
Serv imo-nos do presente ,  para 
encaminhar  a  V.  Exª .  a  mensagem 
n° 001/2019,  que trata de veto ao 
Projeto de Lei  n°  3 .516/2018,  
submetido ao Chefe do Execut ivo 
Munic ipal  para sanção ou veto.
Oportunamente renovando 
nossos protestos de est ima e 
consideração.  
A t  e  n c  i  o  s  a  m e n t  e

MENSAGEM nº  001 ,  de 07 de 
Janeiro de 2019.
Excelent íss imo Senhor ,
Senhor Pres idente ,  da Câmara 
Munic ipal ,  Comunico a Vossa 
Excelência  que,  nos termos da 
seção IV,  Art .  67 ,  inc iso VI ,  da Lei  
Orgânica Munic ipal ,  decid i  Vetar  
integralmente ,  por  contrar iedade 
ao interesse públ ico (veto 
pol í t ico) ,  o  Projeto de Lei  nº  
3 .516/2018,  que "cr ia  o programa 
de distr ibuição de cestas 
nutr ic ionais  às  lactantes de baixa 
renda até o sexto mês de 
amamentação no munic íp io de 
Para íba do Sul  e  dá outras 
providências" .
O Exmo Senhor Prefe i to 
Munic ipal  manifestou -  se pelo 
VETO TOTAL,  ao Projeto de Lei ,  

-  Alessandra Govea Sat i ro 
-  Bárbara Nóbrega Simão 
-  Bernadeth Domingos Alves 
Ferre i ra
-  Pr isc i la  Soares S i lva Fontes
-  E la ine Cr ist ina Arruda Aguiar
REGISTRE-SE,  PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.
Para íba do Sul ,  23 de Janeiro de 
2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefe i to Munic ipal

Inst i tu i  a  Comissão Permanente 
de Acompanhamento dos 
Contratos ,  Convênios e Termo de 
Colaboração 001/2018 da 
Secretar ia  Munic ipal  de Saúde de 
Para íba do Sul .
O Prefe i to de Para íba do Sul  no 
uso de suas atr ibuições legais  e  
considerando:
1)  Considerando que,  segundo o 
art .  30,  inc iso VI I ,  da 

pela  seguinte razão:  
Razão do veto
O projeto de le i  em comento 
onerar ia  muito o tesouro 
munic ipal ,  que não tem a menor 
condição de arcar  com despesas 
geradas por  um programa desse 
porte .  Portanto,  não há 
v iabi l idade financeira  e  
orçamentár ia  para custear  ta l  
projeto .
As Secretar ias  de Saúde e de 
Ass istência  Socia l  já  desenvolvem 
trabalhos de apoio às  famí l ias  
necess i tadas .
Sem mais  para o momento,  
aproveitamos a oportunidade 
para renovar  votos de e levada 
est ima e dist inta consideração,  
ficando desde já ,  à  d isposição 
para o que se fizer  necessár io .
Atenciosamente,

Designa os membros da Comissão 
Organizadora ,Controladora e 
aval iadora do Processo se let ivo 
de Bolsas de Estudo da Faculdade 
Redentor
O Prefe i to de Para íba do Sul ,  
Alessandro Cronge Bouzada,  no 
uso de suas atr ibuições legais ,  
especia lmente o art igo 95,  inc iso 
I I  da Lei  Orgânica Munic ipal ,  e
Considerando o Decreto 
1 .482/2017 que regulamenta a 
concessão de bolsas de estudos 
para a  Faculdade Redentor  no 
munic íp io de Para íba do Sul ;
Considerando o Edita l  001/2019 
que cr ia  o cadastro de reservas 
para a  concessão de bolsas de 
estudo integrais  ( 100%) para 
estudantes comprovadamente 
h ipossuficientes ;
Considerando o objet ivo de se 
invest i r  na educação da 
população,  caracter izando o 
grande interesse públ ico na 
refer ida concessão de bolsas de 
estudo;
Resolve:
Nomear os membros abaixo para 
comporem a Comissão 
Organizadora ,  Controladora e 
Aval iadora do Processo Selet ivo 
para Bolsas de Estudo na 
Faculdade Redentor  estabelecida 
no Munic íp io de Para íba do Sul ,  
em conformidade com o Decreto 
1 .482/2017 e Edita l  001/2019,  
composta pelos membros abaixo,  
para ,  sob a pres idência do 
pr imeiro ,  acompanhar as  ações de 
organização,  controle  e  aval iação 
dos candidatos c lass ificados no 
Edita l  001  /2019.

Colaboração 001/2018  da Secretar ia  Munic ipal  de Saúde de Para íba do 
Sul ,   composta pelos seguintes membros :
1 -Mar ia  Adela ide Pereira  Cordeiro
2-Luiz  Augusto Teixeira  de Abreu
3-Selma Chaeffer  Cravo
4-Luis  Eduardo Amorim Ramos
5-Jeisan Bernardes Aguiar  
6- I lma Bastos Mendonça
7-Ricardo Pessoa Marte lo de Souza
8-Tais  de Ol ive ira  Lel is
Art .  2º  -  São atr ibuições da Comissão:
I  -  acompanhar os resultados internos ,  v isando à segurança,  efet iv idade 
e eficiência  na qual idade dos serv iços ;  
I I  -  aval iar  o cumprimento das metas e a  resolut iv idade das ações e 
serv iços por  meio de indicadores qual i -quant i tat ivos estabelecidas no 
instrumento formal  de contratual ização;
I I I  -  aval iar  a  sat is fação dos usuár ios e  dos acompanhantes ;  
IV -  part ic ipar  dos processos de aval iação estabelecidos pelos gestores 
do SUS;  V -  rea l izar  auditor ia  c l ín ica para monitoramento da qual idade 
da ass istência  e  do controle  de r iscos ;  
VI  -  monitorar  a  execução orçamentár ia  e  ze lar  pela  adequada 
ut i l ização dos recursos financeiros previstos no instrumento formal  de 
contratual ização;
VI I -  aval iar  o cumprimento das metas qual i -quant i tat ivas e  
f ís ico-financeiras ;
VI I I  -  aval iar  a  capacidade insta lada;  
IX -  readequar as  metas pactuadas ,  os  recursos financeiros a  serem 
repassados e outras que se fizerem necessár ias ;  
X-  propor os Termos de Referência  para a  contratual ização de serv iços 
complementares pr ivados;
XI-Apresentar  Relatór ios Gerencia is  do acompanhamento da  execução  
dos Contratos e respect ivos Planos Operat ivos ,  suger indo os 
descontos ,  a  serem definidos pelo Gestor ,  caso  não ocorra o 
cumprimento das metas pactuadas no POA.
Parágrafo Único -   Os descontos levarão em consideração as cr í t icas 
(glosas)  ocorr idas no processamento da produção no SIA e SIHD,  
serv iços não cadastrados no CNES,  erros de CBO e FPO.
XI I -  Propor Plano Operat ivo em conformidade com as necess idades 
ident ificadas pelo setor  de planejamento e d isponibi l idade de recursos .
Art  3º  -  A existência  da comissão de acompanhamento não impede nem 
subst i tu i  as  at iv idades própr ias  do Sistema Nacional  de Auditor ia  
( federa l ,  estadual  e  munic ipal) ;
Art  4º  -  A Comissão de Acompanhamento se reportará ao Gestor  da 
Saúde,  devendo suger i r   a l terações nos Planos Operat ivos dos 
Contratos/Convênios nos casos de descumprimento de metas ,  
mecanismos de compensação,   ou ,  a inda,  do extrapolamento das metas 
e va lores contratados ,  em conformidade com a legis lação v igente e 
d isponibi l idade de recursos ;
Para íba do Sul ,  23 de janeiro de 2018.

P O R T A R I  A  N.º  005/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,  no uso de suas 
atr ibuições legais ,
R E S O L V E:
C O N C E D E R Promoção Hor izontal ,  aos serv idores abaixo 
re lac ionados,  de acordo com a Lei  2555/2007,  Art igos 32,  33 e 34,  a  
part i r  de 02/01/2019:

NOME  NIVEL
ADRIANA OLIVEIRA FELIPE  NT5D
ADRIANO CESAR JACOBS  NT4D
ALINE LOURENÇO A.  SILVA  NT2D
ALEXANDRA CAMPOS DA SILVA  NT1D
ALMIR JOSE MARIA DE ABREU  NT3D
ALESSANDRA F.  CARACIOLA  NT2D
ANDREA NUNES DA SILVA ALVES  NT2C
ALOIZIO PIFANO FILHO  NT2D
AMARILDO SOUZA AZEVEDO  NT1C
AMANDA APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA  NT4C
ANA CECILIA SOARES CARNEIRO  NT6I
ANA CLAUDIA DOS SANTOS NOGUEIRA  NT2D
ANA CRISTINA DE SOUZA  NS3D
ANA PAULA FERREIRA COSTA  NT4D

ANDERSON GONÇALVES ROSALLA  NT3D
ANDRE DE CASTRO GONCALVES  NT3D
ANDRE SILVA EVARISTO  NT1D
ANDREA PAULA SIPRIANO  NT1D
ANDREIA CESAR VINHEIROS  NS2C
ANGELICA CARDOSO DE MELLO  NS3C
ANGELA FIGUEIREDO LIXA  NT2C
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS  NT1D
ANTONIO JOSE MARIZ DA VEIGA  NS5C
ANTONIO PERUCE DO NASCIMENTO  NT3C
ANTONIO CESAR M.  SERCIO  NT1D
AUGUSTO CESAR ISAQUE RIBEIRO  NT3D
BARBARA NOBREGA SIMAO   NS2C
BRUNO DOS SANTOS BERNARDES  NT4D
BRUNO SANTOS SILVA  NT3C
BRUNO DE OLIVEIRA DAVID  NS4C
CAMILA NOGUEIRA GAMA  NS2D
CARLA DA SILVA LEITE VINHEIRAS  NS3C
CARMEN MARIA CARVALHO DE SÁ SO  NS2B
CAROLINA COELHO INNOCENCIO  NS4C
CAROLINA MONTES DUROES DE SOUZA  NS2C
CAROLINE DE MOURA MARTINS SANTOS  NS2C
CECI RIBEIRO DE MIRANDA FERNANDES  NS2C
CESAR DE LACERDA RODRIGUES  NS5C
CRHISTIANE DOS SANTOS SEIXAS  NS3C
CRISTIANE FERREIRA DE CARVALHO  NS2C
CINTIA APARECIDA BATISTA ANDRADE  NT4C
CINTIA SILVA ANDRADE  NT1D
CIRLENE DE PAULA  NT2D
CLAUDINEI  GOMES DA COSTA  NT3C
CLEONE LAMECK PINHEIRO  NT2D
COSME GEOVANNE FERREIRA DA SILVA  NT3D
DANIELE DE ANDRADE CORREA  NS3C
DANIELA DOS SANTOS  NT4D
DANIEL ORNELAS DIAS MENDONÇA  NS2B
DANILO SAMPAIO RODRIGUES  NS3C
DEBORA MARTINS BATISTA  NS3B
DOUGLAS R.GIMARAES  NS2B
EDINA DE ALMEIDA PASSOS  NT1D
EDUARDO CALL HALLACK  NS2C
EDMILSON DA S SILVA MASCARENHAS  NT3D
EDUARDO PEREIRA ROMUALDO   NT1D
ELAINE FERNANDES F.  LARGHI  NS4C
ELAINE LOPES DE OLIVEIRA  NT1D
ELANI MARIZIA PERES BERNADES  NT2C
ELEN SANTANA GUIMARAES  NT2D
ELISANGELA MENEZES SOUZA GUIMARAES  NS2D
EMIDIO GOMES DA COSTA  NT2C
EVANDRO ABREU CARVALHO  NS2B
FABIO AUGUSTO SANTANA MACEDO  NT4C
FERNANDA TAVARES SAMPAIO  NT2C
FERNANDA DE LIMA RUZZI   NT4C
FRANCISCO DA COSTA RAIMUNDO  NT3C
GISELE MARIA SILVA DE QUEIROZ  NS3B
GUILHERME QUEIROS CASTRO  NS3C
GLEICE XAVIER DE LIMA  NS3B
GRAZIELA BARBOSA FREITAS SCORALICK  NS3C
HELENA MEDEIROS SILVA  NS3C
HELCIO SERPA DE FIGUEIREDO  NS4C
HELOISA HELENA DO CARMO TRINDADE  NT2D
ICELI  DE ARAUJO GUIMARAES                                NT3D
IDALENA ROCHA DO COUTO  NS1D
ISAIAS MARÇAL SILVA  NT1C
JANILSO LIMA DA SILVA  NT3C
JEFERSON GONÇALVES CORREA SALVADOR  NT3D
JANDIRA AMANCIO DE O.  SANTANA  NT1C
JOAO BAPTISTA DUARTE RODRIGUES  NS5C
JOICE ANDRADE MARCHI  NT2D
JONATAN DE MORAES BANDEIRA  NS2C
JORDANA DE OLIVEIRA SOUZA  NS2C
JOSE ALTIVO DE SOUZA GUEDES  NT2D
JOSE CARLOS MENEZES DE SOUZA  NT2D
JOSE WANDERLEI  PINHEIRO GORITO  NT2D
JOSUE ALVES DA SILVA  NT1C
JULIANA ATHAIDE DE VASCONCELLOS  NT3B
JULIANA GOMES GONÇALVES  NT4D
JULIANA MARIA LAMAS DE SOUZA  NS3C
JULIANA PAULA SANTOS NUNES  NS3C
JULIANA MARIA CARIJO DE CASTRO  NS3B
JULIANE DA SILVA CARDOSO  NT2D
LARA DE MOURA RITO PINHEIRO  NS3C
LAUCIR JOSE DE OLIVEIRA VALADAO ARAUJO  NS3B

LAURA DYBALLA  NS2C
LEILA MARIA EUZEBIO F DE OLIVEIRA  NT2D
LEILANNI RAMOS COELHO  NS3B
LETICIA MARIA MALHEIROS ALVARES  NT4C
LIDIANE DO NASCIMENTO  GOMES  NT1C
LILIAN SALGADO GUEDES  NS3C
LIVIA BITTENCOURL RAMOS  NS2C
LIVIA MACHADO L .MAKRIS  NS3B
LIVIA FIGUEIREDO BANDARRINHA  NS2D
LOURDES MARIA RIBEIRO  NS1D
LUCIA HELENA DA SILVA  NT2D
LUCIANO DOS SANTOS MENDES SAMPAIO  NT1D
LUCIMAR DE ALCANTARA  NT2C
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA ELMOR  NS5C
LUIS FABIANO GOUVEA DE ARAUJO  NS3C
LUIZ FERNANDES REZENDE COUTINHO  NT2D
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MICHAELI   NT1C
MARCELO COELHO INOCÊNCIO  NS5C
MARIANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA  NS2B
MARIANA MAGRANI FERREIRA MASSI   NS2C
MAURICIO JOSE CICCHELLI  DE AS  NS4B
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS FILHO  NT4D
MARCELO ROCHA FERNANDES DE OLIVEIRA  NS3C
MARCO ANTONIO FERREIRA TITO  NT3D
MARCO ANTONIO TEIXEIRA GOMES  NT2D
MARCOS ANTONIO FERREIRA  NT3D
MARCO AURELIO GONÇALVES SOUZA  NT3C
MARIA APARECIDA DA CRUZ AMARAL  CNT3
MARIA APARECIDA DE REZENDE  NT4C
MARIA DAS GRAÇAS GAMA CARDOSO FERREIRA  NT4C 
MARIA LUCIA DOTTA DE OLIVEIRA  NT1C
MARINEIA SOUZA SILVA  NS3C
MARIA FERNANDA NUNES DA ROCHA  NS2B
MARIA FERNANDA CUNHA DE ANDRADE  NT2D
MARIA FERNANDA DE BARROS LIMA  NS3C
MARIA JOSE DE JESUS RAIMUNDO  NT2C
MARIA LEDA DE OLIVEIRA ALVES  NT4B
MATHEUS BITENCOURT AMARAL DOS SANTOS  NS5C
MATHEUS DE QUEIROES  DORO  NS2B
MELINA DE CASTRO SCHUCHTER  NS2C
MICHELE DELGADO DE PAULA  NT4D
MICHELE FRANCINE LOUZADA ALVES  NS3C
MICHELLE LEITE DE OLIVEIRA  NT5C
NOEMI REZENDE  NT2D
NATALIA MARQUES DE CARVALHO  NT2D
NILCILEIA FORTUNATO  NT1C
NAYMARA LESSA SILVEIRA HILARIO  NS3C
NORMA LUCIA PEDROSO ANTUNES  NT4D
PEDRO HENRIQUE ALVES PEREIRA  NS3C
PAULO MACEDO DE CARVALHO MESQUITA  NS5C
PRISCILA DE FREITAS  NS2C
RAFAEL DOS SANTOS AGUIAR  NT4C
RAFAEL RODRIGO GONZAGA  NT3C
RAFAELA SANTOS DE OLIVEIRA  NT6D
RENATA DA SILVA BERNADES  NS3C
RENATA CRISTINA SESANA  NS3B
RENATA GONÇALVES VARGAS  NS3B
RODRIGO VIANNA DE LIMA  NS2C
RITA DE CASSIA DE ARAUJO  CRUZ  NT2C
ROSELES MENDES COELHO  NS4C
RODRIGO LEVI  DE SOUZA  NS3B
RODRIGO DE BARROS AVELAR  NS4C
SANDRA REGINA  BUENO DA SILVA  NT5C
SANDRA MARIA DOS SANTOS CARVALHO  NT4D
SELMA CHAEFFER CRAVO  NT2D
SELMA DOS SANTOS COSTA  NT2D
SERGIO RUBEM FERREIRA  NT2D
SHIRLEY BATALHA FERREIRA  NS3C
SILVIO CARLOS DE ALMEIDA  NT1B
SIMONE COUTO  NT2D
SIMONI MARIA DE OLIVEIRA  NT4C
SONIA APARECIDA DE SOUZA  NT2C
SONIA REGINA FERREIRA DE CARVALHO  NT4D
SUELEN FERNANDES GUIMARAES MELO  NT1D
SUELLEN OLIVEIRA SOUZA MARQUES  NS3C
TALITA JARDIM ALVARES  NS3C
TAINA SILVA FERREIRA PUELLO                                         NS3C
TAMIRIS AMANCIO DANTAS                  NS3C
TAISA BITENCUR SOARES  NT2C
THAIS ALESSANDRA DA SILVA MARQUES  NT2B
TIAGO RIVELO ELMOR  NS4C
THIAGO PAULINO DE OLIVEIRA  NT3C

THIAGO JOAQUIM LIMA DE MORAES  NT2D
TISSIANA CAMRGO DE GOUVEA  NS2D
VANESSA CLEMENTINO ALVES  NT4D
VANESSA GUIMARAES PINHEIRO  NS3D
VIRGINIA KELLY RIBEIRO VIANNA  NS3C
VITOR DE SOUZA OLIVEIRA            NS3C
WAGNER  ESTANISLAU P.  OLIVEIRA  NS2B
WAGNER COELHO DOS SANTOS  NS5C
WILLIAN FRANCISCO DE ALMEIDA  NS3C
WASHINGTON DAMIANA DE O.  FARIAS  NS3C
ZULEICA DA SILVA MENDES  NT4D

 REGISTRE-SE,  PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,  03  DE JANEIRO DE 
2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefe ito Munic ipal

EDITAL

EDITAL Nº 001/2019- PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA ESTUDOS DE 

ENSINO SUPERIOR -  2019

A Prefe i tura Munic ipal  de Para íba do Sul  e  as  Secretar ias  Munic ipais  de 

Educação,  Administração e Planejamento e de Ass istência  Socia l  vem,  

por  meio deste edita l ,  tornar  públ ico para conhecimento dos 

interessados a abertura das inscr ições ,  no per íodo de  24 a 28 de 

Janeiro de 2019,  do Processo Selet ivo para Bolsas de Estudos de 

Ensino Super ior  regulamentado pelo Decreto 1 .482/2017 .

1 .  OBJETO

O presente edita l  é  dest inado à cr iação de um cadastro de reserva para 

a  concessão de bolsas de estudo integrais  ( 100%),  para estudantes 

h ipossuficientes ,  em cursos de graduação,  na modal idade presencia l ,  

na Faculdade Redentor ,  IES ( Inst i tu ição de Ensino Super ior)  pr ivada,  

estabelecida no Munic íp io de Para íba do Sul .

2 .  DO PROGRAMA DE BOLSAS

2.1 .  O programa dest ina-se à  concessão de bolsas de estudo para 

candidatos que tenham renda fami l iar  de até 2 (dois)  sa lár ios  mínimos 

per  capita ,   de acordo com o decreto Nº6135 de 26/06/2007,  da 

Pres idência da Repúbl ica Casa Civ i l  e  demais  requis i tos constantes no 

í tem 4. 1  para curso de graduação presencia l  na Faculdade Redentor  de 

Para íba do Sul .

2 .2 .  A renda fami l iar  será ca lculada mediante a  soma dos ganhos 

indiv iduais  dos habitantes de uma mesma res idência devidamente 

comprovados.  

2 .3 .  Os cursos ofertados são:  Arquitetura e Urbanismo,  Engenhar ia  

Civ i l ,  Engenhar ia  Mecânica ,  Engenhar ia  de Produção,  e  Serv iço Socia l .

2 .4 .  Serão oferecidas bolsas de estudos integrais  por  curso ( i tem 2 .3) ,   

após 30(tr inta)  a lunos matr iculados no curso específico junto a 

Faculdade Redentor ,  conforme Quadro de Vagas-  Anexo I .

2 .5 .  O presente edita l  respeitará o cronograma no Anexo IV.

3 .  DO PROCESSO SELETIVO

3.1 .  Este processo se let ivo compreenderá duas etapas ,  a  saber :

I .  Inscr ição e Entrega de documentos ,  na qual  o candidato preencherá 

o formulár io de inscr ição e entregará toda documentação 

comprobatór ia  dos i tens 4 e 5 em envelope lacrado sob a 

responsabi l idade do candidato.

I I .  C lass ificação,  a  ser  rea l izada pela  Comissão do Processo Selet ivo,  

nomeada pela  Portar ia  1 1/2019,  que processará da seguinte forma:

a)  A c lass ificação será real izada obedecendo aos cr i tér ios  de 

c lass ificação disposto no i tem 7 deste edita l ;

b)  A l ista  de candidatos c lass ificados será divulgada no porta l  

e letrônico da Prefe i tura e em local  v is íve l  na Secretar ia  Munic ipal  de 

Ass istência  Socia l ,  cabendo ao candidato a observância  de todas as  

6 .4 .  Serão exig idas cópias legíveis  dos seguintes documentos para os 

moradores da mesma res idência ,  inc lu indo o candidato:

6.5. A Comissão do Processo seletivo para bolsas de Estudo poderá solicitar 

quaisquer outros documentos que entender necessário à comprovação das 

informações prestadas pelo candidato, referentes a este ou aos membros de seu 

grupo familiar.

7. DA CLASSIFICAÇÃO

7.1. A classificação dos candidatos inscritos respeitará as vagas dos cursos 

disponíveis na Faculdade Redentor de Paraíba do Sul, conforme Anexo I.

 7.2. A ordem classificatória obedecerá ao critério de, maior nota do ENEM, 

menor para maior renda per capita familiar e maior idade de acordo com a 

quantidade de vagas disponíveis em cada curso.

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

8.1. Os critérios de desempate serão aplicados entre os candidatos que 

concorrerem à mesma vaga disponibilizada pela instituição de ensino, seguindo 

a ordem preferencial abaixo relacionada, respectivamente: 

8.1.1 – Maior  nota do Enem. 

8.1.2 – Maior Nota do Vestibular da Faculdade Redentor.

8.1.3 – Menor renda per capita familiar.

8.1.4 – De idade mais avançada.

8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL

8.1. A relação dos bolsistas contemplados será divulgada no dia 29 de janeiro de 

2019, no portal da Prefeitura de Paraíba do Sul e na Faculdade Redentor de 

Paraíba do Sul.

9. DOS RECURSOS

9.1. Os recursos deverão ser apresentados  no dia 30 de janeiro de 2019, no 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul no horário de 9h às  16h.

9.2. Somente serão aceitos recursos entregues no dia 30 de janeiro de 2019, 

devidamente acompanhados de identificação, exposição dos motivos e 

documentação comprobatória dos fatos alegados;

9.3. O candidato deverá ser claro e consistente em seu pedido.

9.4. Os recursos serão julgados pela comissão do Processo seletivo para bolsas 

de estudo de Ensino Superior e enviados para parecer final da Procuradoria 

Geral do Municipio.

10. DA COMPROVAÇÃO DA RENDA

10.1. Para efeitos de comprovação da renda, o classificado deverá entregar um 

comprovante de renda para cada morador da mesma residência, de acordo com 

a atividade exercida, conforme o quadro abaixo.

etapas e prazos est ipulados.

4 .  REQUISITOS PARA 

PARTICIPAR DO PROCESSO 

SELETIVO

4.1 .  Para part ic ipar  do Programa 

os candidatos devem comprovar ,  

no ato da inscr ição,  o 

atendimento conjunto aos 

seguintes requis i tos :

a)  Ser  bras i le i ro ,  nato ou 

natura l izado,  res idente e 

domici l iado em Paraíba do Sul ;

b)  Não possuir  d ip loma de curso 

super ior ;

c)  Não estar  matr iculado em IES 

públ ica ;

d)  Ter  rea l izado a prova do 

ENEM, nos anos de 2017 e 2018,  e  

obt ido nota igual  ou super ior  a  

450 pontos ,  ou estar  

regularmente matr iculado ou 

apto a se matr icular  na Faculdade 

Redentor ;

e)  Possuir  renda fami l iar  não 

excedente  a  2  (dois)  sa lár ios  

mínimos per  capita ;

f)  Não ser  beneficiár io de 

programa de graduação mant ido 

pelo Poder Públ ico ou pela  

in ic iat iva pr ivada;

g)  Ter  cursado o Ensino Médio 

integralmente em inst i tu ição 

públ ica munic ipal ,  estadual  ou 

federal .

4 .2 .  Para fins de apuração de 

renda fami l iar  mensal ,  entende-se 

como grupo fami l iar  o conjunto 

de moradores que habitam em um 

mesmo domicí l io ,  possuindo ou 

não grau de parentesco entre s i ,  

que contr ibuam para o 

rendimento ou tem suas despesas 

atendidas por  aquele grupo 

fami l iar .

4 .3 .  A renda fami l iar  será 

encontrada mediante a  soma dos 

ganhos indiv iduais  dos habitantes 

de uma mesma res idência ,  

devidamente comprovados.  

Consideram-se para o cá lculo da 

renda,  sa lár ios ,  proventos ,  

pensões ,  pensões a l iment íc ias ,  

benef íc ios de previdência públ ica 

ou pr ivada,  comissões ,  

pró- labore ,  rendimentos do 

trabalho não assalar iado,  

rendimento do mercado informal  

ou autônomo,  rendimentos 

recebidos do patr imônio e renda 

mensal  v i ta l íc ia .

4 .4 .  Os benef íc ios refer idos no 

i tem 4. 1 ,  letra  f  compreendem 

outros benef íc ios capazes de 

confer i r  d i re i to ao estudante de 

ter  certo percentual  de redução 

no valor  tota l  cobrado pela  IES 

como mensal idade do curso de 

n ível  super ior ,  podendo ser  

or iundo do Poder Públ ico 

(PROUNI)  ou da in ic iat iva 

pr ivada.

4 .5 .  Não são considerados 

benef íc ios s istemas de crédito ou 

de financiamento estudant i l ,  ta is  

como o FIES.

4 .6 .  A ordem class ificatór ia  

obedecerá ao cr i tér io de,  maior  

nota do ENEM, menor renda per  

capita  e  a  maior  idade de acordo 

com a quant idade de vagas 

disponíveis  no Anexo I  deste 

Edita l .

5 .   DA INSCRIÇÃO

5.1 .  A entrega do envelope com a 

documentação comprobatór ia  

deverá ser  rea l izada na 

Secretar ia  de Ass istência  Socia l  e  

Dire i tos Humanos,  local izada na  

Rua Heinz G.  Wel l ,  36 ,  Centro ,  

Para iba do Sul ,

5 .2 .  As inscr ições dos candidatos 

terão in íc io às  9 horas do dia  24 

de janeiro de 2019 estendendo-se 

até as  16 horas do dia  28 de 

janeiro de 2019.

5 .3 .  No formulár io de  inscr ição o 

candidato deverá ,  

obr igator iamente,  indicar  o curso 

para o qual  deseja  concorrer  ao 

benef íc io .

6 .  DA ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

6.1 .  Os documentos ,  juntamente 

com o formulár io de inscr ição 

preenchido(ANEXO I I ) ,  deverão 

ser  entregues pelos candidatos ,  

no per íodo de 24 a 28 de janeiro 

de 2019,  no horár io das 9h às 16 

horas ,  na Secretar ia  de 

Ass istência  Socia l  e  Dire i tos 

Humanos,  local izada na  Rua 

Heinz G.  Wel l ,  36 ,  Centro ,  Para iba 

do Sul ,  no ato da inscr ição.

6 .2 .  Não serão admit idas cópias 

i legíveis  ou or iundas de fax .

6 .3 .  O candidato c lass ificado que 

deixar  de entregar  quaisquer  dos 

documentos exig idos será 

automat icamente e l iminado,  não 

sendo admit ida entrega de 

documentos fora do prazo 

est ipulado.
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10.2. Ficam excluídos do cálculo da renda os valores recebidos a título de:

a) Auxílios para alimentação e transporte;

b) Diárias e reembolsos de despesas;

c) Estornos e compensações referentes a períodos anteriores;

d) Indenizações decorrentes de contrato de seguro;

e) Indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial;

f) Seguro desemprego;

g) Valor de remuneração de estágio.

h) Benefícios do Bolsa família.

11. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

11.1. A relação dos bolsistas contemplados será divulgada no dia 01 de fevereiro de 

2019, no portal da Prefeitura de Paraíba do Sul e na Faculdade Redentor de Paraíba do 

Sul.

12. DAS RECLASSIFICAÇÕES

12.1. Na impossibilidade da concessão da bolsa ou desistência durante o processo de 

seleção e no ato de matrícula na IES haverá reclassificação das vagas obedecendo aos 

critérios e a lista de classificação já divulgada anteriormente.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

13.1. O candidato que não atender todas as exigências contidas neste edital, bem como, 

quanto à apresentação de documentação falsa ou fraude na prestação de informações 

visando a concessão da bolsa, será sumariamente eliminado e, se for o caso, sem 

prejuízo de sanções penais e cíveis cabíveis, deverá ressarcir os valores ao erário.

13.2. A bolsa de estudos concedida é pessoal e intransferível, sendo vinculada ao 

candidato e à uma vaga em um curso, sem possibilidade de alteração.

13.3. O trancamento da matrícula da faculdade implica na perda da bolsa e na 

disponibilização da mesma para outro candidato. Tal procedimento deverá ser tratado 

em edital próprio.

13.4. O presente  edital terá validade até 30/11/2019, respeitada a ordem de 

classificação em caso de surgimento de novas vagas durante este período.

13.6. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão do Processo seletivo para bolsas 

de estudo de Ensino Superior com a devida publicidade.







Página 8

 A Secretaria de Educação de 

Paraíba do Sul anunciou as datas para 

inscrições na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) 2019. Os cadastros 

começam a ser realizados na próxima 

segunda-feira, dia 21 de janeiro e 

seguem até o dia 31 deste mês.

 Para se cadastrar nas turmas 

deste ano é preciso ter a idade mínima 

de 15 anos completos até o dia 31 de 

março de 2019 e comparecer a 

qualquer escola municipal, no horário 

de 8h a 12h, com a documentação 

necessária em mãos: carteira de 

identidade ou certidão de nascimento, 

declaração escolar ou histórico.

 Em Paraíba do Sul, a 

Secretaria de Educação oferece a 

Educação para Jovens e Adultos 

gratuitamente. As aulas das turmas da 

EJA 2019 acontecerão na Escola 

Municipal Andrade Figueira com 

turmas nos períodos da tarde e da 

Inscrições para a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) começaram nesta  

segunda-feira
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noite, e aulas previstas para terem 

início no dia 4 de fevereiro.

 A EJA é um programa do 

Educa Brasil ligado ao Governo 

Federal que tem o objetivo de 

democratizar o ensino do Brasil, 

possibilitando que pessoas que não

tiveram acesso à escola na idade 

convencional concluam seus 

estudos.   O s 

professores da EJA são preparados 

para acolher e inserir pessoas que 

não tiveram a oportunidade de 

concluir os estudos

na idade certa.

 Para a secretária de 

educação, Neila Bouzada, a EJA 

cumpre uma função muito 

importante na sociedade. “Nunca é 

tarde para aprender. Retomar e 

concluir os estudos é o sonho de 

muitas pessoas

porque possibilita a elas mais 

oportunidades no mercado de 

trabalho e a perspectiva de um 

futuro melhor. Por isso, o Governo 

Municipal, através da Secretaria de 

Educação, oferece de forma gratuita 

estes estudos para os 

sul-paraibanos”.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro – PMPS, 
por seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as 
disposições constante na Lei n° 8.666/93 e demais normas pertinentes, Processo 
Administrativo n° 2018/12/11059, TORNA PÚBLICO a realização do CHAMAMENTO 
PÚBLICO N° 002/2019, cujo objetivo é o Credenciamento de Fornecedores Individuais 
e Grupos Formais/Informais de Agricultores Familiar Rural e suas Organizações, para 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. Os interessados 
deverão apresentar a documentação para Habilitação e Projeto de Venda no dia 
12/02/2019 até às 10:00 horas, junto à sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, sediada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. Onde o Edital encontra-se 
disponível, junto à Secretaria Municipal de Compras e Licitações. Demais disposições 
estão contidas no Edital de Chamamento Público n° 002/2019. 
Informações poderão ser prestadas de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 às 
18:00 horas ou através do telefone: (24)2263-4469. 
Paraíba do Sul, 23 de janeiro de 2019 
Alessandro Cronge Bouzada 
Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público que fará realizar 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 001/2019 – Processo Licitatório nº 
001/2019, cujo objetivo é para eventuais fornecimentos de Matérias de pintura e 
Manutenção, destinados à Secretaria Municipal de Educação. O Credenciamento e 
recebimento dos Envelopes “Habilitação” e “Proposta” se dará no dia 04/02/2019 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 Prefei-
tura Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. 
Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. 
Paraíba do Sul, 23 de janeiro de 2018
Alessandro Cronge Bouzada 
Prefeito Municipal. 


