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Alunos da Rede Municipal voltam às aulas 

em Paraíba do Sul

 Os mais de 6 mil alunos da 
Rede Municipal de Ensino de Paraíba do 
Sul voltaram às aulas na última 
quarta-feira, dia 5 de fevereiro, e foram 
recepcionados com muita alegria por 
professores, diretores e todos os 
profissionais das unidades.

 Em cada escola e creche, algo 
especial foi preparado com muito 
carinho pelas equipes: decorações e 
cartazes de boas-vindas, placas para 
fotos com os alunos, uma merenda 
gostosa, dinâmicas de sala de aula e a 
presença dos pais foram algumas das 
surpresas para o 1º dia de aula.
A aluna Júlia Lynch tem 9 anos e estuda 
no 4º ano da Escola Municipal Profº 
Manuel Gonçalves da Ascensão, e para 
ela a volta às aulas foi excelente.

 “A maioria dos meus amigos do 
ano passado estão na minha sala este 
ano, e eu estava com saudade de todos. 
O primeiro dia foi legal, tirei fotos, teve 
brincadeiras e gostei muito da minha 
nova professora.” – disse Júlia.

 Os pais também vivem a 
expectativa do início do ano letivo. 
“Temos que ajustar a nossa rotina de 
trabalho para os horários da escola, mas 
é muito bom ver o meu filho feliz 
retornando às aulas. Ele estava ansioso 
para encontrar os amigos e vejo que ele 
gosta muito de estudar aqui” – afirmou 
Saulo de Aquino, pai do aluno Rafael do 
5º ano da Escola Manuel Gonçalves.

 E o ano letivo de 2020 
começou com uma excelente notícia 

para alunos e pais. A Secretaria de 
Educação informou que fará, pelo 
terceiro ano consecutivo, a distribuição 
gratuita do Kit de Material Escolar para 
todos os alunos da Rede Municipal, uma 
economia importante para as famílias e a 
garantia de material de qualidade para 
os alunos. Os Kits serão entregues após 
o período de adaptação dos alunos, nas 
primeiras semanas de aula.

 Para os professores e diretores 
da Rede Municipal, a preparação para o 
início do ano letivo este ano foi mais 
interativa e incentivadora, com as 
Oficinas Pedagógicas oferecidas pela 
Secretaria de Educação. Foram 13 
Oficinas com temas diferentes 
realizadas na terça-feira, dia 4, véspera 
da volta às aulas, e que possibilitaram a 

construção de conhecimentos, inovação 
e troca de experiências.
Os demais profissionais da Rede 
Municipal também seguem realizando 
capacitações oferecidas pela Secretaria 
de Educação. Monitores, motoristas, 
merendeiras, auxiliares de serviços 
gerais e estagiários participam do 
trabalho de formação continuada 
desenvolvido durante todo o ano.

 A secretária de educação, Neila 
Bouzada, parabenizou os profissionais 
da Rede Municipal pela receptividade 
com os alunos, e destacou que a 
Secretaria e o governo municipal estão 
empenhados em fazer de 2020 um ano 
de muitas conquistas para a Educação.

• KETLYN LEAL FERREIRA – PROFESSOR I;

• ANDRESSA CHAVES SILVA – PROFESSOR I;

• JOCEARA DA SILVA DE PAULA – 

• JANINE CARDOSO VENANCIO – 

• PAULA APARECIDA DA SILVA LACERDA – 
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COMUNICADO

COMUNICADO 50

 Considerando: que o edital n.º 03/2019, 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 oferecidas ao candidato, 

através da Convocação 71, não são compatíveis com 

suas disponibilidades de trabalho, no presente 

momento;

A Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo 

Seletivo Simplificado, Edital 03/2019, comunica a 

reclassificação de ANA PAULA PEREIRA VENTURA 

ORNELLAS DA COSTA, inscrita para a função de 

Professor II Inglês; DÉBORA SANTOS MÁXIMO, SUELI 

RODRIGUES, THAINÁ DE JESUS SANTOS, Professores 

I; PABLO DE MAGALHÃES – Professor II Ciências, que 

passarão a ocupar as últimas colocações nas listagens 

gerais, de forma a manter a possibilidade de novas 

convocações, enquanto durar a vigência do cadastro.

Paraíba do Sul, 05 de fevereiro de 2020.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO 72 – PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 003/2019

 Tendo em vista a reclassificação de Ana Paula 

Pereira Ventura Ornellas da Costa, Pablo de 

Magalhães, Sueli Rodrigues, Débora Santos Máximo e 

Thainá de Jesus Santos, dadas através do Comunicado 

n.º 50, ficam os candidatos abaixo discriminados 

CONVOCADOS a comparecer à Secretaria Municipal 

de Educação, sito à Avenida Marechal Castelo Branco, 

119 - Centro, n.º 106 – Paraíba do Sul – RJ, no dia 06 de 

fevereiro de 2020, quinta-feira, às 8 horas, munidos 

dos seguintes documentos:

– XEROX DA CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG)

– XEROX DO CPF

– XEROX DO TÍTULO ELEITORAL 

– CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL

– XEROX DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU 

CASAMENTO

– XEROX DA CERTIDÃO NASCIMENTO FILHOS 

MENORES DE 14 ANOS (se houver)

– XEROX DA CARTEIRA DE TRABALHO (parte da 

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 (frente e verso)

Maiores informações na Secretaria Municipal de 

Educação ou através do telefone (24) 2263.1001

CANDIDATOS CONVOCADOS:

• KETLYN LEAL FERREIRA – PROFESSOR I;

• ANDRESSA CHAVES SILVA – PROFESSOR I;

• JOCEARA DA SILVA DE PAULA – 

PROFESSOR I;

• JANINE CARDOSO VENANCIO – 

PROFESSOR II CIÊNCIAS;

• PAULA APARECIDA DA SILVA LACERDA – 

PROFESSOR II INGLÊS;

Paraíba do Sul, 05 de fevereiro de 2020.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública


