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Feira Sebollas é Agro é sucesso de público 
no 3º distrito de Paraíba do Sul

Sebollas foi palco de gastronomia, 

bebidas artesanais, móveis, 

antiguidades, música boa e muita.... 

muita cultura! Assim foi a 1ª Feira 

Sebollas é Agro que ocorreu junto 

com as festividades da Paróquia 

Santana de Inconfidência. 

Localizada no 3º distrito de Paraíba 

do Sul, a feira reuniu dezenas de 

pessoas de Petrópolis, Itaipava, 

Secretário, Três Rios e outras 

localidades neste final de semana.

O evento gastronômico também 

contou com uma programação 

cultural que incluiu shows, coral, 

roda de capoeira, oficina de 

grafite e produção de turbantes. O 

prefeito Doutor Alessandro, a vice-

prefeita Mariangela e os secretários 

municipais prestigiaram o evento 

que conta com o apoio da 

Prefeitura de Paraíba do Sul.

“Estive acompanhado de minha 

esposa Neila Bouzada, a vice-

prefeita Mariangela e secretários 

municipais, prestigiando a Feira 

Sebollas é Agro, no distrito de 

Sebollas, aqui em Paraíba do 

Sul. Gostaria de parabenizar os 

organizadores pela excelente 

iniciativa, o evento contou com o 

apoio da Prefeitura de Paraíba do 

Sul e queremos realizar mais feiras 

como essas que movimentam a 

economia da cidade”, afirmou o 

Prefeito.

Segundo a organizadora Manuela 

Carreira, Sebolla é Agro foi um 

grande sucesso para o crescimento 

do distrito. “Contamos com 

aproximadamente 60 expositores 

de diversas áreas de trabalho, 

artesanato, produtores de queijo, 

cachaças artesanais, cervejas 

artesanais, gastronomia, móveis 

de demolição de Werneck, grande 

público, tudo para aquecer a 

economia e dar visibilidade à 

Sebollas e que venham sempre 

mais turistas e se agradem dessa 

histórica vila de Sebollas que é 

maravilhosa”, afirmou Manuela.

A feira abrilhantou ainda mais a 

tradicional Festa de Santana que 

sempre foi um sucesso de público 

organizado pelo padre Márcio 

Damasceno. 

“Foi um prazer participar dessa 

maravilhosa feira. Expositores de 

primeira linha que abrilhantaram 

o evento. Gostaria de agradecer 

o carinho pelo convite da Manuela 

e dedicação de todos que fizeram 

com que isso tudo acontecesse de 

uma forma muito plausível. Essa 

união da festa com a feira ficou 

perfeita”, declarou a expositora 

Carolina Chaves.

O evento contou com o apoio da 

Prefeitura Municipal de Paraíba 

do Sul em segurança, assistência 

médica, infraestrutura, organização 

e dois stands das Secretarias do 

Ambiente e Desenvolvimento 

Agrário e Desenvolvimento 

Econômico com prestações de 

serviços e distribuição de mudas 

nativas.
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Fundação Cultural de 
Paraíba do Sul realiza 
campanha “Esqueça 
um livro e espalhe 
conhecimento” 

Dia 25 de julho foi dia de 

espalhar livros pela cidade 

de Paraíba do Sul. A 

Fundação Cultural através 

da Prefeitura Municipal 

aderiu a campanha 

nacional “Esqueça um livro 

e espalhe conhecimento”.

Funcionários da Cultura 

percorreram os bairros e o 

centro da município com 

o intuito de levar leitura 

à crianças e adultos. 

“Encontramos nesse 

projeto uma forma criativa 

de despertar o interesse 

pela leitura e aproximar 

as pessoas de diferentes 

gêneros literários”, disse 

o diretor cultural, Carlos 

Henrique Mendes.

Os livros foram doações 

que a Fundação Cultural 

recebeu e separou 

por ordem de idade e 

público. Em cada livro 

encontrado havia um 

bilhetinho: Ei! Você que 

achou este livro! Agora 

ele é seu! Esta iniciativa 

faz parte de um projeto 

de incentivo à leitura e 

compartilhamento de 

conhecimento. Quando 

terminar a leitura, deixe-o 

em algum lugar para que 

outra pessoa tenha a 

mesma oportunidade que 

você! Boa leitura!

A Camile do bairro 

Eldorado disse que amou 

o livro que ganhou: “Em 

amei o livro, eu gosto 

muito de ler. E depois vou 

passar para o meu irmão e 

depois para o meu outro 

irmão”. A Joseli recebeu 

um no ponto de ônibus 

e disse: “Eu acho essa 

iniciativa maravilhosa, 

porque a leitura é uma 

forma da gente melhorar 

o aprendizado, melhorar a 

sociedade, pois a pessoa 

instruída ela só tem a 

ganhar”, afirmou.

A Fundação Cultural 

levou livros aos bairros 

Eldorado, Liberdade, Lava 

Pés, Beira Rio, Pórtico 

da cidade, Jardim Velho, 

Estação Ferroviária, 

rodoviária e ônibus 

também receberam 

as doações. A Cultura 

informa que em breve 

terá uma nova campanha.

“’ Esqueça um livro e 

espalhe conhecimento’ 

foi fantástico, pois 

podíamos perceber nos 

olhos principalmente das 

crianças uma felicidade 

ao encontrar o livro. 

Percebemos que muitos 

já começavam a ler 

assim que encontravam 

os livros. Muito bom 

poder fazer parte desse 

magnífico projeto com 

a equipe da Fundação 

Cultural, Secretaria 

de comunicação. Essa 

iniciativa deu certo, pois 

contamos com a doação 

de livros de várias pessoas 

e dos alunos das escolas 

municipais e também com 

o apoio da Secretaria de 

Ambiente”, afirmou o 

presidente da Fundação 

Cultural, Romualdo Lael 

Rocha.
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ATOS DO GOVERNO

DECRETO 
Nº. 1.520/2017

DECLARA HÓSPEDE OFICIAL 

DO MUNICÍPIO DE PARAIBA 

DO SUL/RJ, O ILUSTRISSIMO 

SENHOR GOVERNADOR DO 

ROTARY INTERNACIONAL, 

DISTRITO 4.600.

O Prefeito do Município de Paraíba 

do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 

usando as suas atribuições, 

Legais, especificamente da 

Lei  Orgânica do Município e, 

atendendo Ofício do Rotary Clube 

Paraíba do Sul/RJ, protocolado 

sob nº 2017/7/5629, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado Hóspede 

Oficial do Município de Paraíba 

do Sul/RJ, o Ilustríssimo Senhor 

IVANIR CHAPPAZ, Governador 

Distrital do Rotary - Distrito 

4.600, em visita oficial neste 

Município, no dia 07 de agosto 

de 2017.

Art. 2º - Fica declarado Hóspede 

Oficial do Município de Paraíba 

do Sul/RJ, Ilustríssima Senhora 

REGINA LEONOR DE OLIVEIRA 

CHAPPAZ, Coordenadora das 

Associações de Senhoras de 

Rotarianos.

Art. 3º - Este Decreto entra em 

vigor na data da sua publicação. 

Art. 4º - Revogam-se as 

disposições em contrário. 

REGISTRE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito do Município 

de Paraíba do Sul, em 02 de 

agosto de 2017.

EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO

2º TERMO AO CONTRATO 

N° 001/2017

PROCESSO ADMINSITRATIVO 

N° 2017/6/4077 e 2016/12/11358

OBJETO: Prorrogação por 90 

dias do contrato 001/ 2017, 

cujo objeto é a contratação de 

empresa especializada para 

serviços de varrição, pintura de 

meio fio e capina, no valor de R$ 

259.861,29 (duzentos e cinqüenta 

e nove mil, oitocentos e sessenta 

e um reais e vinte e nove 

centavos) e, serviços de coleta 

de lixo, inclusive hospitalar, no 

valor total de R$ 239.534,40 

(duzentos e trinta e nove mil 

quinhentos e trinta e quatro reais 

e quarenta centavos), sendo 

estes valores pagos mensalmente 

pela Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, pelo período 

de 90 (noventa) dias, ou até 

que seja finalizada a licitação 

PUBLICAÇÕES 
DIVERSAS

DECRETOS

EXTRATOS

para contratação do objeto 

em epígrafe.  Pode ainda ser 

prorrogado o presente por até 

mais um período de igual tempo, 

desde que haja fundamentação 

para tanto, devidamente 

comprovada.

CONTRATANTE: 

Município de Paraíba do Sul 

CONTRATADO: 

PDCA Serviços LTDA 

CNPJ: 

11.265.754/0001-90

AUTORIZADO POR: 

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal.

VIGÊNCIA: 

90 dias a partir do dia 03/07/2017 

até o dia 30/09/2017 ou até que 

seja finalizado o procedimento 

licitatório.

Paraíba do Sul, 

01 de Agosto de 2017.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna 

público que fará realizar Licitação 

na Modalidade Pregão Presencial 

nº 066/2017 – Processo 

Licitatório nº 078/2017, cujo 

objetivo é a seleção de empresas 

para Registro de Preços para 

eventuais fornecimentos de 

Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), destinados 

à Secretaria de Saúde. O 

Credenciamento e recebimento 

dos Envelopes “Habilitação” 

e “Proposta” se dará no dia 

15/08/2017 às 10:00 horas, na 

Sede da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde 

da Paraíba, nº 11, Centro. O 

Edital encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da 

Prefeitura Municipal, de segunda 

a sexta-feira, no horário de 08:30 

às 18:00 horas. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 

01 de agosto de 2017

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna 

público que fará realizar Licitação 

na Modalidade Pregão Presencial 

nº 069/2017 – Processo Licitatório 

nº 081/2017, cujo objetivo é 

a seleção de empresas para 

Registro de Preços para eventuais 

fornecimentos de Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI) 

e EPC, destinados a todas as 

Secretarias desta Prefeitura. O 

Credenciamento e recebimento 

dos Envelopes “Habilitação” 

e “Proposta” se dará no dia 

16/08/2017 às 10:00 horas, na 

Sede da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde 

da Paraíba, nº 11, Centro. O 
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Edital encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da 

Prefeitura 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, 

01 de agosto de 2017 

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PARAÍBA DO SUL/RJ, 

torna público que fará realizar 

Licitação na Modalidade Pregão 

Presencial nº 071/2017 – Processo 

Licitatório nº 083/2017, cujo 

objetivo é a seleção de empresas 

para Registro de Preços para 

eventuais fornecimentos de 

Lanches visando atender à 

Secretaria Municipal de Saúde, 

em especial aos que trabalham 

em regime de Plantão (SAMU). 

O Credenciamento e recebimento 

dos Envelopes “Habilitação” 

e “Proposta” se dará no dia 

16/08/2017 às 15:00 horas, na 

Sede da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde 

da Paraíba, nº 11, Centro. O 

Edital encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da 

Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08:30 às 

18:00 horas. Informações poderão 

ser prestadas através do telefone: 

(24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 

01 de agosto de 2017

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna 

público que fará realizar Licitação 

na Modalidade Pregão Presencial 

nº 072/2017 – Processo 

Licitatório nº 084/2017, cujo 

objetivo é a seleção de empresas 

para Registro de Preços para 

eventuais fornecimentos de 

Equipamentos de Materiais 

diversos para o Setor Zoonoses, 

tais como: Pulverizador portátil, 

Nebulizador a frio, raticidas, 

Reagentes analíticos, etc. O 

Credenciamento e recebimento 

dos Envelopes “Habilitação” 

e “Proposta” se dará no dia 

17/08/2017 às 10:00 horas, na 

Sede da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde 

da Paraíba, nº 11, Centro. O 

Edital encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da 

Prefeitura Municipal, de segunda 

a sexta-feira, no horário de 08:30 

às 18:00 horas. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 

01 de agosto de 2017

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna 

público que fará realizar Licitação 

na Modalidade Pregão Presencial 

nº 079/2017 – Processo 

Licitatório nº 091/2017, cujo 

objetivo é a seleção de empresas 

para realização dos serviços 

de Capacitação de Servidores, 

Apoio Administrativo e 

Orientações Técnicas para 

normatização, Organização e 

Métodos de Trabalho no que diz 

respeito ao envio de informações 

mensais e bimestrais para o 

TCE-RJ, através do SGFIS, etc. O 

Credenciamento e recebimento 

dos Envelopes “Habilitação” 

e “Proposta” se dará no dia 

15/08/2017 às 15:00 horas, na 

Sede da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde 

da Paraíba, nº 11, Centro. O 

Edital encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da 

Prefeitura Municipal, de segunda 

a sexta-feira, no horário de 08:30 

às 18:00 horas. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 

01 de agosto de 2017 

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal.

CONVOCAÇÕES

CONVOCAÇÃO 16

PROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO 03/2017

Tendo em vista a reclassificação 

de Renata Gonçalves Gaudard 

Varotto, dada através do 

Comunicado n.º 08/2017, fica o 

candidato abaixo discriminado 

CONVOCADO a comparecer ao 

Setor de Gestão Pública, sito a 

Rua Visconde da Paraíba, n.º 106 

– Centro – Paraíba do Sul – RJ, no 

dia 04 de agosto de 2017, sexta-

feira, de 9 às 12 horas, munido 

dos seguintes documentos:

• XEROX DA CARTEIRA DE   

CONVOCAÇÃO 17

PROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO 03/2017

Tendo em vista a reclassificação 

de Renata Rita Rangel, dada 

através do Comunicado n.º 

09/2017, fica o candidato abaixo 

discriminado CONVOCADO a 

IDENTIDADE

• XEROX DO CPF

• XEROX DO TÍTULO 

ELEITORAL E COMPROVANTE 

DA ÚLTIMA VOTAÇÃO

• XEROX DA CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO OU CASAMENTO

• XEROX DA CERTIDÃO 

NASCIMENTO FILHOS 

MENORES DE 14 ANOS (se 

houver)

• XEROX DA CARTEIRA DE 

TRABALHO (FOTO E VERSO)

• XEROX DO CARTÃO DE PIS/

PASEP

• XEROX DO COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA (recente)

• 01 FOTO 3X4 

• XEROX CERTIFICADO DE 

RESERVISTA (para sexo 

masculino)

• XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO 

COMO PRÉ-REQUISITO

CANDIDATO CONVOCADO:

Giovanna Martins Larghi

Professor II - Matemática;

Paraíba do Sul, 

31 de julho de 2017.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública
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comparecer ao Setor de Gestão 

Pública, sito a Rua Visconde da 

Paraíba, n.º 106 – Centro – Paraíba 

do Sul – RJ, no dia 04 de agosto 

de 2017, sexta-feira, de 9 às 12 

horas, munido dos seguintes 

documentos:

• XEROX DA CARTEIRA DE 

IDENTIDADE

• XEROX DO CPF

• XEROX DO TÍTULO 

ELEITORAL E COMPROVANTE 

DA ÚLTIMA VOTAÇÃO

• XEROX DA CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO OU CASAMENTO

• XEROX DA CERTIDÃO 

NASCIMENTO FILHOS 

MENORES DE 14 ANOS (se 

houver)

• XEROX DA CARTEIRA DE 

TRABALHO (FOTO E VERSO)

• XEROX DO CARTÃO DE PIS/

PASEP

• XEROX DO COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA (recente)

• 01 FOTO 3X4 

• XEROX CERTIFICADO DE 

RESERVISTA (para sexo 

masculino)

• XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO 

COMO PRÉ-REQUISITO

CANDIDATO CONVOCADO:

Clarice Pereira de Souza Santana 

Professor II - Português;

Paraíba do Sul, 

31 de julho de 2017.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública

CONVOCAÇÃO 18

PROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO 03/2017

Tendo em vista o afastamento 

de Bianca da Silva Fonseca, fica 

a candidata abaixo discriminada 

CONVOCADA a comparecer ao 

Setor de Gestão Pública, sito a 

Rua Visconde da Paraíba, n.º 106 

– Centro – Paraíba do Sul – RJ, no 

dia 04 de agosto de 2017, sexta-

feira, de 9 às 12 horas, munida 

dos seguintes documentos:

• XEROX DA CARTEIRA DE 

IDENTIDADE

• XEROX DO CPF

• XEROX DO TÍTULO 

ELEITORAL E COMPROVANTE 

DA ÚLTIMA VOTAÇÃO

• XEROX DA CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO OU CASAMENTO

• XEROX DA CERTIDÃO 

NASCIMENTO FILHOS 

MENORES DE 14 ANOS (se 

houver)

• XEROX DA CARTEIRA DE 

TRABALHO (FOTO E VERSO)

• XEROX DO CARTÃO DE PIS/

PASEP

• XEROX DO COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA (recente)

• 01 FOTO 3X4 

• XEROX CERTIFICADO DE 

RESERVISTA (para sexo 

masculino)

• XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO 

COMO PRÉ-REQUISITO

CANDIDATO CONVOCADO:

Vânia Luciane Alves Garcia 

Damião

Professor II - Ciências;

CONVOCAÇÃO 54

PROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO 001/2017

Tendo em vista a eliminação 

de Renata Prudêncio Machado 

Morgado, dada através do 

Comunicado n.º 22/2017 e 

considerando a necessidade 

de manutenção das atividades 

da Secretaria de Saúde, fica o 

candidato abaixo discriminado 

CONVOCADO a comparecer ao 

Setor de Gestão Pública, sito a 

Rua Visconde da Paraíba, n.º 106 

– Centro – Paraíba do Sul – RJ, no 

dia 04 de agosto de 2017, sexta-

feira, de 9 às 12 horas, munido 

dos seguintes documentos:

• XEROX DA CARTEIRA DE 

IDENTIDADE

• XEROX DO CPF

• XEROX DO TÍTULO ELEITORAL 

E COMPROVANTE DA ÚLTIMA 

VOTAÇÃO

• XEROX DA CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO OU CASAMENTO

• XEROX DA CERTIDÃO 

NASCIMENTO FILHOS MENORES 

DE 14 ANOS (se houver)

• XEROX DA CARTEIRA DE 

TRABALHO (FOTO E VERSO)

• XEROX DO CARTÃO DE PIS/

PASEP

• XEROX DO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA (recente)

• 01 FOTO 3X4 

• XEROX REGISTRO NO 

Paraíba do Sul, 

01 de agosto de 2017.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública

CONSELHO DE CLASSE E 

COMPROVANTE DE ANUIDADE 

EM DIA

• XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO 

COMO PRÉ-REQUISITO (Técnico 

e 2º Grau)

• XEROX DO CERTIFICADO DE 

RESERVISTA

CANDIDATO CONVOCADO:

Elias de Oliveira

Auxiliar de Enfermagem

Paraíba do Sul,

31 de julho de 2017.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública

COMUNICADO 08

Considerando: que o edital n.º 

03/2017, em seu artigo 2, item 

2.8 diz que findo o prazo de 

contrato para substituição da 

licença que o originou, ou no 

impedimento de aceite da vaga 

disponível, o selecionado será 

mantido no Cadastro de Reserva, 

ocupando a última colocação e 

podendo ser convocado quantas 

vezes necessitar enquanto durar 

a vigência do Cadastro, e;

Considerando: que os dias e 

horários disponíveis para a vaga 

oferecida ao candidato, através 

da Convocação 01, publicada em 

08/06/2017, não são compatíveis 

com sua disponibilidade de 

trabalho, no presente momento;

A Comissão Organizadora e 

Avaliadora do Processo Seletivo 

Simplificado, Edital 03/2017, 

comunica a reclassificação de 

COMUNICADOS 
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COMUNICADO 22

Considerando: que o edital n.º 

001/2017, em seu artigo 1, item 1.1 

diz que é condição essencial para 

inscrever-se no processo seletivo 

simplificado o conhecimento 

e aceitação das instruções e 

normas contidas no Edital, e 

que ao assinar o requerimento 

de inscrição o candidato declara 

que conhece e concorda plena e 

integralmente com os termos do 

Edital e legislação vigente;

Considerando: que o edital n.º 

001/2017, diz também, em seu 

artigo 13, item 13.3, que será 

automaticamente reclassificado 

para o último lugar da listagem 

de classificação geral da 

respectiva função o convocado 

que não comparecer nos 

prazos estipulados no Edital 

de Convocação e pelo órgão 

responsável pela convocação;

Considerando ainda que o 

edital 01/2017 diz também em 

seu artigo 13, item 13.4, que a 

reclassificação só acontecerá 

uma única vez.

Considerando: que a candidata 

não compareceu ao Setor 

forma a manter a possibilidade 

de nova convocação, enquanto 

durar a vigência do cadastro.

Paraíba do Sul, 

31 de julho de 2017.

COMISSÃO ORGANIZADORA 

E AVALIADORA

de Gestão Pública no prazo 

estipulado pela Convocação 52, 

para cumprir as exigências de 

contratação;

Considerando também que a 

candidata já foi reclassificada 

através do Comunicado n.º 10, 

publicado em 28/03/2017.

A Comissão Organizadora e 

Avaliadora do Processo Seletivo, 

considerando também os itens 

11.7 e 11.8 do Edital 001/2017, 

Capacitação contínua dos 
servidores visa conservar 
equipementos e bens 
públicos

A equipe de Informática da Prefeitura de Paraíba do Sul realizou 

nesta manhã de quarta-feira, 02 de agosto, palestra para capacitação 

contínua dos profissionais de diversos setores do funcionalismo. O 

objetivo é garantir a adequada conservação dos equipamentos e 

bens públicos, além de tirar dúvidas sobre a correta utilização dos 

sistemas operacionais.

Renata Gonçalves Gaudard 

Varotto, inscrita para a função 

de Professor II - Matemática, 

que passará a ocupar a última 

colocação na listagem geral, de 

forma a manter a possibilidade 

de nova convocação, enquanto 

durar a vigência do cadastro.

  

Paraíba do Sul, 

31 de julho de 2017.

COMISSÃO ORGANIZADORA 

E AVALIADORA

COMUNICADO 09

Considerando: que o edital n.º 

03/2017, em seu artigo 2, item 

2.8 diz que findo o prazo de 

contrato para substituição da 

licença que o originou, ou no 

impedimento de aceite da vaga 

disponível, o selecionado será 

mantido no Cadastro de Reserva, 

ocupando a última colocação e 

podendo ser convocado quantas 

vezes necessitar enquanto durar 

a vigência do Cadastro, e;

Considerando: que os dias e 

horários disponíveis para a vaga 

oferecida ao candidato, através 

da Convocação 15, publicada em 

28/07/2017, não são compatíveis 

com sua disponibilidade de 

trabalho, no presente momento;

A Comissão Organizadora e 

Avaliadora do Processo Seletivo 

Simplificado, Edital 03/2017, 

comunica a reclassificação de 

Renata Rita Rangel, inscrita para a 

função de Professor II - Português, 

que passará a ocupar a última 

colocação na listagem geral, de 

comunica a eliminação do 

Processo Seletivo Simplificado 

de Renata Prudêncio Machado 

Morgado, inscrita para a função 

de Auxiliar de Enfermagem. 

Paraíba do Sul, 

31 de julho de 2017.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública
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Jovens da “Semana Missionária Rota 300” 
plantam mudas nativas no Parque Salutaris

Jovens de várias regiões do 

Estado estão participando da 

Semana Missionária, evento 

do calendário da comunidade 

católica. Na última quinta-feira, 

dia 26 de julho, cerca de 50 

jovens realizaram o plantio de 

50 mudas de árvores nativas 

no Parque de Águas Minerais 

Salutaris, com a orientação da 

Secretaria Municipal do Ambiente 

e Desenvolvimento Agrário. 

A Semana Missionária reúne 

jovens de todo o Brasil para 

atividades voltadas ao bem da 

comunidade. Foram realizadas 

também com a parceria da 

Prefeitura Municipal de Paraíba 

do Sul roda de conversa com o 

prefeito Doutor Alessandro e 

Secretários municipais.
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