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 Após seis anos, a prefeitura de 

Paraíba do Sul realizará um concurso 

público para preenchimento de vagas em 

várias áreas da municipalidade. A decisão 

do prefeito, Doutor Alessandro, visa 

cumprir a legislação e dar lisura e 

oportunidade de emprego aquelas 

pessoas que sonham em integrar o quadro 

de funcionários públicos. “O concurso 

público é um compromisso que assumi e 

estamos realizando. É a oportunidade que 

todos terão para, por mérito próprio, 

conquistarem um espaço de emprego na 

área pública.” – frisou o prefeito.

 E todos terão a oportunidade em 

participar, até mesmo aqueles que não 

possuem condições de pagarem a taxa de 

inscrição, que é de R$ 30,00, R$ 50,00 e 

R$ 80,00 para níveis fundamental, médio e 

superior, respectivamente. Desta vez, a 

isenção será dentro dos parâmetros de 

pesquisa social e sem qualquer tipo de 

benefícios políticos. Terão direito todos os 

beneficiários dos programas sociais do 

governo federal, que constam no 

CadÚnico (Cadastro Único), ou seja, 

aqueles que realmente não possuem 

condições de pagar e já possuem o 

Doutor Alessandro regulamenta lei 
que oferecerá a população em 
vulnerabilidade social isenção para 
concurso público

Número de Identificação Social (NIS), 

precisando apenas informar este número 

no ato da inscrição.

 Aquelas pessoas que estão em 

vulnerabilidade social, porém não estão 

inscritos no CadÚnico, também podem 

requerer a isenção, precisando 

comparecer a Secretaria Municipal de 

Assistência Social, entre os dias 29 e 30 de 

novembro, das 8h às 16h, para solicitarem 

um atestado comprobatório da situação 

que justifica a concessão de isenção e, em 

seguida, realizarem a inscrição no site. Os 

interessados precisam levar cópia e 

original dos seguintes documentos de 

todos os membros familiares (pessoas 

que vivem na mesma residência): 

Identidade, Comprovante de Residência e 

Comprovante de Renda.

 Doutor Alessandro explicou a 

importância de conceder a isenção 

apenas para quem possui renda baixa: 

“Antes quem não tinha carteira assinada ia 

lá, mostrava e estava isento. Com isso, 

tínhamos advogados, empresários e 

várias pessoas se inscrevendo de graça 

mesmo tendo condições de pagar. Isso é 

injusto, porque tira a lisura do processo e 

onera os cofres públicos. Desta vez 

estamos fazendo as coisas dentro da lei e 

beneficiando apenas aquelas pessoas que 

realmente não possuem condições de 

pagar a taxa de inscrição.” – disse o 

prefeito.

 A realização de um concurso 

público é uma conquista do governo 

municipal e, principalmente, da 

população. Enxugar os cargos 

comissionados e zelar pelo fortalecimento 

do quadro efetivo é um dos benefícios, 

além, é claro, de dar a tão sonhada 

oportunidade à população em realizar um 

concurso na sua cidade.

INSCRIÇÃO

 As inscrições serão realizadas 

exclusivamente via internet pelo site 

http://www.promunicipio.com, entre os 

dias dia 29 de novembro e 13 de dezembro 

de 2018, e a data final para o pagamento 

do boleto de inscrição é o dia 14 de 

dezembro, conforme especificado no 

edital. Quem não efetuar o pagamento até 

a data limite, não poderá realizar a prova.

 A partir de amanhã, a Biblioteca 

Municipal funcionará como ponto de 

apoio às inscrições, disponibilizando os 

computadores para a população que não 

tem acesso se inscrever. Maiores 

Informações: 2263-8610.
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RETIFICAÇÕES

CONCURSO PÚBLICO PARA 

PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

DO PODER EXECUTIVO DO 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL 

EDITAL

RETIFICAÇÃO Nº 002/2018,DE 23 DE 

NOVEMBRO DE 2018

RERRATIFICA O EDITAL 001/2018- 

REGULAMENTO DO CONCURSO, DE 

13 DE NOVEMBRO DE 2018

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 

Sr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais e em 

conformidade com as legislações que 

instrui o caso, TORNA PÚBLICO QUE O 

EDITAL 001/2018 – REGULAMENTO 

DO CONCURSO, DE 13 DE NOVEMBRO 

DE 2018, QUE ESTABELECE NORMAS 

RELATIVAS À REALIZAÇÃO DE 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E 

TÍTULOS, PARA PROVIMENTO DE 

CARGOS EFETIVOS VAGOS DO 

QUADRO DE PESSOAL DO 

MAGISTÉRIO DO PODER EXECUTIVO 

DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BEM 

COMO A FORMAÇÃO DE CADASTRO 

RESERVA, ESTÁ SENDO RETIFICADO 

PELO EDITAL Nº 002/2018, conforme 

abaixo discriminado: 

Onde se lê:

9.5 Os títulos serão recolhidos 

pela coordenação no dia 13 de janeiro 

de 2018, na própria unidade em que o 

candidato estiver realizando a Prova 

Objetiva, sendo que o candidato tem 

que estar de posse da documentação 

na entrada à unidade, não sendo 

permitido em nenhuma hipótese que o 

candidato se retire da unidade escolar 

para buscar os referidos documentos e 

posteriormente retornar para realizar a 

entrega, nem mesmo receber de 

terceiros. 

Leia sê:

9.5 Os títulos serão recolhidos 

pela coordenação no dia 13 de janeiro 

de 2019, na própria unidade em que o 

candidato estiver realizando a Prova 

Objetiva, sendo que o candidato tem 

que estar de posse da documentação 

na entrada à unidade, não sendo 

permitido em nenhuma hipótese que o 

candidato se retire da unidade escolar 

para buscar os referidos documentos e 

posteriormente retornar para realizar a 

entrega, nem mesmo receber de 

terceiros. 

Onde se lê:

4.2.2.2 Para os candidatos que 

atendem ao subitem 4.1.2 – selecionar a 

opção “outros” e enviar o pedido.

4.2.2.2.1 Após o envio do pedido de 

isenção, o solicitante deverá enviar até 

o dia 30 de novembro de 2018 o laudo 

emitido pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos, 

através de correspondência com AR, 

para o seguinte endereço: R. 

Henriqueta Galeno, 85 - Dionísio 

Torres, Fortaleza - CE, 60135-420, 

tendo como destinatário a 

Pró-Município, indicado ser referente 

ao Certame da Prefeitura de Paraíba 

do Sul-RJ.

Leia sê:

4.2.2.2 Para os candidatos que 

atendem ao subitem 4.1.2 – selecionar a 

opção “outros” e enviar o pedido.

4.2.2.2.1 Após o envio do pedido de 

isenção, que deverá ocorrer entres os 

dias 29 à 30 de novembro de 2018, o 

solicitante deverá enviar o laudo 

emitido pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos 

de Paraíba do Sul - RJ, através de 

correspondência com AR, para o 

seguinte endereço: R. Henriqueta 

Galeno, 85 - Dionísio Torres, Fortaleza - 

CE, 60135-420, tendo como 

destinatário a Pró-Município, indicado 

ser referente ao Concurso da Prefeitura 

de Paraíba do Sul-RJ. Solicitações 

enviadas após o período aqui 

determinado, serão indeferidas.

4.2.2.2.2 Será possível que o candidato 

entregue o laudo emitido pela 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos da 

Prefeitura de Paraíba do Sul – RJ, 

presencialmente entre os dias 29 à 30 

de novembro de 2018, no Ponto de 

Apoio Presencial previsto no item 1.6 

desse Edital, dentro do horário 

previsto. Sendo que o Laudo deverá 

ser acondicionado em envelope e 

lacrado com nome e cargo pretendido.

4.2.2.2.3 Os candidatos que enviarem 

por correios ou entregarem 

presencialmente o laudo emitido pela 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos da 

CARGOS EFETIVOS VAGOS DO 

QUADRO DE PESSOAL DO PODER 

EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, BEM COMO A FORMAÇÃO 

DE CADASTRO RESERVA, ESTÁ 

SENDO RETIFICADO PELO EDITAL Nº 

002/2018, conforme abaixo 

discriminado: 

Onde se lê:

9.5 Os títulos serão recolhidos 

pela coordenação no dia 13 de janeiro 

de 2018, na própria unidade em que o 

candidato estiver realizando a Prova 

Objetiva, sendo que o candidato tem 

que estar de posse da documentação 

na entrada à unidade, não sendo 

permitido em nenhuma hipótese que o 

candidato se retire da unidade escolar 

Prefeitura de Paraíba do Sul – RJ e não 

realizarem a inscrição com a solicitação 

de isenção no sistema de inscrição 

online no período do dia 29 à 30 de 

novembro de 2018, o laudo enviado 

será desconsiderado e não fará jus a 

isenção. 

4.2.2.2.4 Após o recebimento da 

solicitação de isenção via sistema e o 

recebimento do laudo emitido pela 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos da Prefeitura 

de Paraíba do Sul – RJ, a Pro-Município 

poderá realizar qualquer diligência que 

julgar necessária para verificar se o 

solicitante atende ao determinado em 

Lei e caso seja verificado que o 

solicitante não se enquadre a sua 

solicitação de isenção será indeferida e 

medidas judiciais serão tomadas para 

punição das eventuais declarações 

falsas. 

O presente extrato será publicados nos 

portais da PRO-MUNICÍPIO 

(http://www.promunicipio.com) e da 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

(http://www.paraibadosul.rj.gov.br). 

Informações adicionais poderão ser 

obtidas no PRO MUNICÍPIO, pelo e-mail 

promunicipio@promunicipio.com. 

PARAÍBA DO SUL - RJ, 29 DE 

NOVEMBRO DE 2018. 

PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL.

CONCURSO PÚBLICO PARA 

PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

DO PODER EXECUTIVO DO 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL 

EDITAL

RETIFICAÇÃO Nº 002/2018,DE 23 DE 

NOVEMBRO DE 2018

RERRATIFICA O EDITAL 002/2018- 

REGULAMENTO DO CONCURSO, DE 

13 DE NOVEMBRO DE 2018

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 

Sr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais e em 

conformidade com as legislações que 

instrui o caso, TORNA PÚBLICO QUE O 

EDITAL 002/2018 – REGULAMENTO 

DO CONCURSO, DE 13 DE NOVEMBRO 

DE 2018, QUE ESTABELECE NORMAS 

RELATIVAS À REALIZAÇÃO DE 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E 

TÍTULOS, PARA PROVIMENTO DE 

verificar se o solicitante atende ao 

verificado que o solicitante não se 

necessária para verificar se o 

Lei e caso seja verificado que o 
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julgar necessária para verificar se o 

Lei e caso seja verificado que o 

para buscar os referidos documentos e 

posteriormente retornar para realizar a 

entrega, nem mesmo receber de 

terceiros. 

Leia sê:

9.5 Os títulos serão recolhidos 

pela coordenação no dia 13 de janeiro 

de 2019, na própria unidade em que o 

candidato estiver realizando a Prova 

Objetiva, sendo que o candidato tem 

que estar de posse da documentação 

na entrada à unidade, não sendo 

permitido em nenhuma hipótese que o 

candidato se retire da unidade escolar 

para buscar os referidos documentos e 

posteriormente retornar para realizar a 

entrega, nem mesmo receber de 

terceiros. 

Onde se lê:

4.2.2.2 Para os candidatos que 

atendem ao subitem 4.1.2 – selecionar a 

opção “outros” e enviar o pedido.

4.2.2.2.1 Após o envio do pedido de 

isenção, o solicitante deverá enviar até 

o dia 30 de novembro de 2018 o laudo 

emitido pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos, 

através de correspondência com AR, 

para o seguinte endereço: R. 

Henriqueta Galeno, 85 - Dionísio 

Torres, Fortaleza - CE, 60135-420, 

tendo como destinatário a 

Pró-Município, indicado ser referente 

ao Certame da Prefeitura de Paraíba do 

Sul-RJ.

Leia sê:

4.2.2.2 Para os candidatos que 

atendem ao subitem 4.1.2 – selecionar a 

opção “outros” e enviar o pedido.

4.2.2.2.1 Após o envio do pedido de 

isenção, que deverá ocorrer entres os 

dias 29 à 30 de novembro de 2018, o 

solicitante deverá enviar o laudo 

emitido pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos 

de Paraíba do Sul - RJ, através de 

correspondência com AR, para o 

seguinte endereço: R. Henriqueta 

Galeno, 85 - Dionísio Torres, Fortaleza - 

CE, 60135-420, tendo como 

destinatário a Pró-Município, indicado 

ser referente ao Concurso da Prefeitura 

de Paraíba do Sul-RJ. Solicitações 

enviadas após o período aqui 

determinado, serão indeferidas.

4.2.2.2.2 Será possível que o candidato 

entregue o laudo emitido pela 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos da 

Prefeitura de Paraíba do Sul – RJ, 

presencialmente entre os dias 29 à 30 

de novembro de 2018, no Ponto de 

Apoio Presencial previsto no item 1.6 

desse Edital, dentro do horário 

previsto. Sendo que o Laudo deverá 

ser acondicionado em envelope e 

lacrado com nome e cargo pretendido.

4.2.2.2.3 Os candidatos que enviarem 

por correios ou entregarem 

presencialmente o laudo emitido pela 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos da 

Prefeitura de Paraíba do Sul – RJ e não 

realizarem a inscrição com a 

solicitação de isenção no sistema de 

inscrição online no período do dia 29 à 

30 de novembro de 2018, o laudo 

enviado será desconsiderado e não 

fará jus a isenção. 

4.2.2.2.4 Após o recebimento da 

solicitação de isenção via sistema e o 

recebimento do laudo emitido pela 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos da 

Prefeitura de Paraíba do Sul – RJ, a 

Pro-Município poderá realizar qualquer 

diligência que julgar necessária para 

verificar se o solicitante atende ao 

determinado em Lei e caso seja 

verificado que o solicitante não se 

enquadre a sua solicitação de isenção 

será indeferida e medidas judiciais 

serão tomadas para punição das 

eventuais declarações falsas. 

O presente extrato será publicados nos 

portais da PRO-MUNICÍPIO 

(http://www.promunicipio.com) e da 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

(http://www.paraibadosul.rj.gov.br). 

Informações adicionais poderão ser 

obtidas no PRO MUNICÍPIO, pelo 

e - m a i l 

promunicipio@promunicipio.com. 

PARAÍBA DO SUL - RJ, 29 DE 

NOVEMBRO DE 2018. 

PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL.

PROCESSO SELETIVO PARA 

PROVIMENTO DE FUNÇÕES 

CELETISTAS

DO PODER EXECUTIVO DO 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL 

EDITAL

RETIFICAÇÃO Nº 002/2018, DE 23 DE 

NOVEMBRO DE 2018

RERRATIFICA O EDITAL 005/2018 - 

REGULAMENTO DO PROCESSO 

SELETIVO, DE 13 DE NOVEMBRO 

DE 2018

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 

Sr. Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais e em 

conformidade com as legislações que 

instrui o caso, TORNA PÚBLICO QUE 

O EDITAL 005/2018 – 

REGULAMENTO DO PROCESSO 

SELETIVO, DE 13 DE NOVEMBRO DE 

2018, QUE ESTABELECE NORMAS 

RELATIVAS À REALIZAÇÃO DE 

PROCESSO SELETIVO, PARA 

PROVIMENTO DE FUNÇÕES LIGADAS 

AO PROGRAMA DO GOVERNO 

FEDERAL, VAGOS DO QUADRO DE 

PESSOAL DO PODER EXECUTIVO DO 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BEM 

COMO A FORMAÇÃO DE CADASTRO 

RESERVA, ESTÁ SENDO RETIFICADO 

PELO EDITAL Nº 002/2018, conforme 

abaixo discriminado: 

Onde se lê:

9.5 Os títulos serão recolhidos 

pela coordenação no dia 13 de janeiro 

de 2018, na própria unidade em que o 

candidato estiver realizando a Prova 

Objetiva, sendo que o candidato tem 

que estar de posse da documentação 

na entrada à unidade, não sendo 

permitido em nenhuma hipótese que o 

candidato se retire da unidade escolar 

para buscar os referidos documentos 

e posteriormente retornar para 

realizar a entrega, nem mesmo 

receber de terceiros. 

Leia sê:

9.5 Os títulos serão recolhidos 

pela coordenação no dia 13 de janeiro 

de 2019, na própria unidade em que o 

candidato estiver realizando a Prova 

Objetiva, sendo que o candidato tem 

que estar de posse da documentação 

na entrada à unidade, não sendo 

permitido em nenhuma hipótese que o 

candidato se retire da unidade escolar 

para buscar os referidos documentos 

e posteriormente retornar para 

realizar a entrega, nem mesmo 

receber de terceiros. 

Onde se lê:

4.2.2.2 Para os candidatos que 

atendem ao subitem 4.1.2 – selecionar 

a opção “outros” e enviar o pedido.

4.2.2.2.1 Após o envio do pedido de 

isenção, o solicitante deverá enviar até 

o dia 30 de novembro de 2018 o laudo 

emitido pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos, 

através de correspondência com AR, 

para o seguinte endereço: R. 

Henriqueta Galeno, 85 - Dionísio 

Torres, Fortaleza - CE, 60135-420, 

tendo como destinatário a 

Pró-Município, indicado ser referente 

ao Certame da Prefeitura de Paraíba 

do Sul-RJ.

Leia sê:

4.2.2.2 Para os candidatos que 

atendem ao subitem 4.1.2 – selecionar 

a opção “outros” e enviar o pedido.

4.2.2.2.1 Após o envio do pedido de 

isenção, que deverá ocorrer entres os 

dias 29 à 30 de novembro de 2018, o 

solicitante deverá enviar o laudo 

emitido pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos 

de Paraíba do Sul - RJ, através de 

correspondência com AR, para o 

seguinte endereço: R. Henriqueta 

Galeno, 85 - Dionísio Torres, Fortaleza 

- CE, 60135-420, tendo como 

destinatário a Pró-Município, indicado 

ser referente ao Concurso da 

Prefeitura de Paraíba do Sul-RJ. 

Solicitações enviadas após o período 

aqui determinado, serão indeferidas.

4.2.2.2.2 Será possível que o candidato 

entregue o laudo emitido pela 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos da 

Prefeitura de Paraíba do Sul – RJ, 

presencialmente entre os dias 29 à 30 

de novembro de 2018, no Ponto de 

Apoio Presencial previsto no item 1.6 

desse Edital, dentro do horário 

previsto. Sendo que o Laudo deverá 

ser acondicionado em envelope e 

lacrado com nome e cargo 

pretendido.

4.2.2.2.3 Os candidatos que enviarem 

por correios ou entregarem 

presencialmente o laudo emitido pela 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos da 

Prefeitura de Paraíba do Sul – RJ e não 

realizarem a inscrição com a 

solicitação de isenção no sistema de 

inscrição online no período do dia 29 à 

30 de novembro de 2018, o laudo 

enviado será desconsiderado e não 

fará jus a isenção. 

4.2.2.2.4 Após o recebimento da 

solicitação de isenção via sistema e o 

recebimento do laudo emitido pela 

Secretaria Municipal de Assistência 

necessária para verificar se o 

Lei e caso seja verificado que o 
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 Foi realizado na Unidade 

Básica de Saúde do Centro 

Campanha Novembro Azul com 

ações de coleta de sangue (PSA), a 

enfermeira da Unidade, Marineia 

afirma que a adesão desta vez foi um 

sucesso com um número significativo 

de pacientes. Foi realizado também 

palestra sobre câncer de próstata.

 Novembro Azul é uma 

campanha de conscientização 

realizada por diversas entidades no 

mês de novembro dirigida à 

sociedade e, em especial, aos 

homens, para conscientização a 

respeito de doenças masculinas, com 

ênfase na prevenção e no 

diagnóstico precoce do câncer de 

próstata.

 Vale destacar que em 

outubro, todas as UBSs tiveram uma 

grande procura em preventivos e 

palestras. As mulheres fizeram sua 

parte e agora é a vez do homem se 

cuidar. Prevenção é o melhor 

caminho!

 No próximo dia 29 é a vez da 

Unidade do Niágara a partir das 18h.

UBS Centro promove campanha 
Novembro Azul

julgar necessária para verificar se o 

Lei e caso seja verificado que o 

verificar se o solicitante atende ao 

verificado que o solicitante não se 

Social e Direitos Humanos da 

Prefeitura de Paraíba do Sul – RJ, a 

Pro-Município poderá realizar 

qualquer diligência que julgar 

necessária para verificar se o 

solicitante atende ao determinado em 

Lei e caso seja verificado que o 

solicitante não se enquadre a sua 

solicitação de isenção será indeferida 

e medidas judiciais serão tomadas 

para punição das eventuais 

declarações falsas. 

O presente extrato será publicados 

nos portais da PRO-MUNICÍPIO 

(http://www.promunicipio.com) e da 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

(http://www.paraibadosul.rj.gov.br). 

Informações adicionais poderão ser 

obtidas no PRO MUNICÍPIO, pelo 

e-mail promunicipio@promunicipio.com. 

PARAÍBA DO SUL - RJ, 29 DE 

NOVEMBRO DE 2018. 

PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL.
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