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Prefeitura e Hospital realizam ação para 
comemorar Dia Mundial da Saúde

Nosso hospital, que estava com 

as portas fechadas, está virando 

referência em qualidade e 

atendimento em toda região. Isso 

só está sendo possível graças ao  

grande investimento financeiro e 

logístico da prefeitura de Paraíba 

do Sul junto a Irmandade Nossa 

Senhora da Piedade. 

Para se ter ideia, a prefeitura 

realiza um repasse mensal de 

R$ 357.167,80 e através da 

Contratualização (repasse do 

Governo Federal) R$ 251.985,52, 

totalizando R$ 609.153,32. E 

são esses recursos que estão 

possibilitando as significativas 

melhorias no nosso hospital. 

 No Dia Mundial da 

Saúde, celebrado nesta sexta-

feira, 06 de Abril, as equipes 

do hospital e da Secretaria 

Municipal de Saúde realizaram 

uma ação preventiva a pacientes 

e a população em geral, sem 

necessidade de agendamento. 

Foi realizado aferição de pressão 

arterial e teste de glicemia, além 

de uma importante avaliação 

nutricional cujo objetivo é evitar 

doenças cardiovasculares, 

hipertensas nos pacientes.

 A prefeitura também 

realizou uma campanha junto ao 

Hemorio para doação de sangue. 

Os baixos estoques de sangue 

após o feriado de Páscoa fazem 

com que haja a necessidade 

de reposição. Os interessados 

se cadastraram e caberá ao 

município levá-los até o banco 

de coleta para fazerem a doação.

 O prefeito Doutor 

Alessandro frisou o quanto é 

importante os investimentos 

da prefeitura no nosso hospital: 

“Quando assumi o hospital 

ele estava com as portas 

acorrentadas. Não tinha 

condições de funcionar aberto 

à população mais humilde. Hoje, 

com a entrada da prefeitura na 

gestão do hospital em conjunto 

com a Irmandade as melhorias 

são significativas. Voltamos a 

fazer cirurgias, o atendimento é 

excelente, temos bons médicos 

atendendo e estamos salvando 

vidas. Fico muito feliz em ver 

essas ações comemorativas 

acontecendo, porque antes nem 

isso era possível ser feito. Nossa 

prioridade é saúde e o que nos 

motiva é saber que nenhum 

cidadão sulparaibano vai 

morrer por falta de atendimento 

emergencial” – disse o prefeito.
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COMUNICADO

CONVOCAÇÃO

PUBLICAÇÃO

COMUNICADO 45

Considerando: que o edital n.º 03/2017, 

diz 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: que a candidata não 

compareceu ao Setor de Gestão Pública 

no prazo estipulado pela Convocação 

76 para cumprir as exigências de 

contratação;

A Comissão Organizadora e Avaliadora 

do Processo Seletivo Simplificado, 

considerando também os itens 11.7 

e 11.8 do Edital 03/2017, comunica a 

reclassificação do Processo Seletivo 

Simplificado de Mara Lúcia Ribeiro da 

Silva, inscrita para a função de Professor 

II - Português.

Paraíba do Sul, 04 de abril de 2018.

COMISSÃO ORGANIZADORA E 

AVALIADORA

CONVOCAÇÃO 78

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

03/2017

Tendo em vista a reclassificação de Mara 

Lúcia Ribeiro da Silva, fica o candidato 

abaixo discriminado CONVOCADO a 

comparecer ao Setor de Gestão Pública, 

sito a Rua Visconde da Paraíba, n.º 11 – 

Anexo à Prefeitura - Centro – Paraíba 

do Sul – RJ, no dia 05 de abril de 2018, 

quinta-feira, de 9 às 12 horas, munido 

dos seguintes documentos:

– XEROX DA CARTEIRA DE IDENTIDADE

– XEROX DO CPF

– XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E 

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 constantes na 

Lei n.º 8.666/93 e demais normas 

pertinentes, Processo Administrativo 

nº 2017/12/11161, TORNA PÚBLICO a 

realização de CHAMAMENTO PARA O 

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES 

DE LONGA PERMANÊNCIA, SEM FINS 

LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO 

DE IDOSOS A PARTIR DE 60 

(SESSENTA) ANOS DE IDADE, PARA A 

CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO, nos termos e condições 

estabelecidas no edital. O prazo de 

inscrição ocorrerá de 11/04/2018 até 

11/05/2018, até às 15:00 horas, junto à 

ATOS DO GOVERNO

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 DO DIPLOMA EXIGIDO COMO 

PRÉ-REQUISITO

– XEROX CERTIFICADO DE 

RESERVISTA (se homem)

CANDIDATOS CONVOCADOS:

Débora Vidal Ribeiro Coimbra

Professor II - Português

Paraíba do Sul, 04 de abril de 2018.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública

sede da Prefeitura Municipal de Paraíba 

do Sul/RJ, sito na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, centro, em Paraíba do Sul/

RJ, onde o Edital encontra-se disponível 

junto à Secretaria Municipal de Compras 

e Licitações. Demais disposições estão 

contidas no Edital de Credenciamento 

nº 001/2018. Informações através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 11 de abril de 2018. Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.
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2.372 crianças foram atendidas este ano no 
Hospital Nossa Senhora da Piedade

Desde que assumiu a prefeitura, Doutor 

Alessandro vem realizando diversas 

melhorias no Hospital de Paraíba do Sul. 

Em fevereiro de 2017, Doutor Alessandro 

reabriu as portas do Hospital e trouxe 

mudanças significativas para a vida dos 

sulparaibanos.

Depois de anos sem consultas pediátricas, 

a nova gestão municipal, junto à 

Irmandade, disponibiliza desde o ano 

passado consultas gratuitas para crianças 

de até 12 anos de idade com a experiência 

e competência do querido médico, Dr. 

Ubirajara Rodrigues.

Somente em 2018 foram atendidas 2.372 

crianças, incluindo o Pronto-Socorro e 

as Consultas Clínicas. Para marcar uma 

consulta pediátrica no Hospital Nossa 

Senhora da Piedade é preciso fazer o 

agendamento pessoalmente na clínica 

sempre às 9h, de segunda à sexta-feira. 

“O ambiente aqui está ótimo. Fui muito 

bem tratada, liguei e consegui marcar no 

mesmo dia para meu filho. O Dr. Ubirajara 

é muito bom, tem bastante experiência e 

gosta do que faz”, relatou a mãe do Artur, 

Dalila da Rocha.
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Prefeitura realiza obras de infraestrutura 
no bairro Amapá

A Prefeitura Municipal está trabalhando 

em mais uma obra de infraestrutura 

importante para os moradores do bairro 

Amapá. Nesta sexta-feira, dia 06 de abril, a 

Rua Fernando Abraão recebeu os serviços 

de nivelamento, colocação de brita e 

compactação do terreno, melhorando as 

condições da via para o fluxo de veículos 

e moradores.

No mês de março, o Prefeito Doutor 

Alessandro se reuniu com os moradores 

do bairro Amapá para conhecer as 

principais reivindicações de melhorias da 

população local. A obra na Rua Fernando 

Abraão foi apontada como uma das 

prioridades e menos de um mês após a 

reunião o serviço está sendo realizado.

Uma das moradoras beneficiadas pela obra 

é a dona de casa Diná Alves, que esteve 

na reunião com o Doutor Alessandro. Diná 

agradeceu a rápida resposta da prefeitura 

para os problemas enfrentados no bairro.

“Nossa rua estava toda desnivelada e 

com muito buraco, e hoje estou vendo 

que Doutor Alessandro cumpriu com 

a promessa que fez aos moradores na 

reunião. Sou moradora da Rua Fernando 

Abraão e agradeço ao prefeito por esta 

obra” – disse Diná.

O prefeito Doutor Alessandro lembrou 

que outras obras de infraestrutura foram 

realizadas no bairro em 2017 e que a 

prefeitura seguirá intensificando os 

serviços na região.

“O bairro Amapá sempre sofreu com 

o descaso do poder público e vem 

crescendo em dimensão e população 

a cada ano, o que acaba agravando os 

problemas. Por isto, fizemos a reunião 

com os moradores e vamos ampliar as 

obras naquela área para melhorar as 

condições de vidas destes sulparaibanos” 

– disse o prefeito.


