
Ano 6 � Edição Extraordinário

RESOLUÇÃO

O SUL PARAIBANO

Município de Paraíba do Sul-RJ

Lei 3.337 de 

24 de Fevereiro de 2017.

EXPEDIENTE

Dayse Deborah Alexandra Neves

Prefeita

Anderson Coelho dos Santos

Vice Prefeito

Secretaria Municipal 
de Comunicação

Gustavo Leal da Silva

Jornalista

Rua Visconde de Paraíba, 11

Centro - Paraíba do Sul-RJ

CEP 25850-000

Tels.: (24) 2263-1052

/1477 / 1417

www.paraibadosul.rj.gov.br
www.facebook.com/prefeitu

raparaibadosulRua Visconde da Paraíba, nº 11 | Paraíba do Sul – RJ | CEP: 25850-000 | Tel.: (24) 2263-1052

RESOLUÇÃO N.º 119/2022 SMPA

Paraíba do Sul, 13 de setembro de 2022.

Considerando as atribuições contidas no Decreto n.º 1.530/2017, em seu artigo 35, inciso 
XXI, o Secretário Municipal de Planejamento e Administração, no que tange aos processos 
administrativos, RESOLVE:

1) Que todos os despachos e pareceres venham digitados e devidamente assinados 
pelos respectivos responsáveis.

2) Que documentos apensados aos processos não sofram qualquer tipo de rasura, como 
por exemplo, corrigindo-os com riscos sobre partes a serem retiradas, acrescentando 
palavras à caneta ou ainda utilizando-se de corretivos.

3) Que as páginas sejam enumeradas corretamente e rubricadas, não se admitindo 
emendas em sua numeração. A correção, caso necessária, deverá ser feita com a 
retificação em vermelho e a ocorrência terá que ser registrada em despacho no corpo 
do processo, com assinatura do responsável pela renumeração, indicando-se o 
motivo.

4) Que contratos e documentos semelhantes, cujas vias serão retiradas do processo 
administrativo após as devidas assinaturas, não sejam integrados ao corpo do 
processo, a fim de evitar a sugestão de supressão de documentos.

5) Que nenhum documento seja retirado ou acrescentado aos processos administrativos, 
sem os devidos registros, sob pena de configuração de adulteração processual.

6) Que os processos administrativos sejam vistos e tidos como instrumentos capazes de, 
por si somente, narrar as histórias neles contidas, elencando fatos em ordem 
cronológica, anexando-se documentos comprobatórios destes fatos, de forma a 
propiciar entendimento claro e facilitado para qualquer que seja a pessoa, em 
qualquer tempo futuro, que venha a se debruçar sobre os autos.

7) É obrigatório que as assinaturas venham em caneta de tinta azul ou preta.

Para cumprimento e imediata adequação por parte de todas as Secretarias Municipais e 
órgãos da Administração indireta.

Francisco Carlos Martins
Secretário Municipal de Planejamento

e Administração
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL 09/2022

RESULTADO FINAL 

       

       A Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado, Edital 

09/2022, no uso de suas atribuições, divulga o RESULTADO DOS RECURSOS 

CONTRA A ANÁLISE DE TÍTULOS e o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo 

Simplificado.

RESULTADO DOS RECURSOS DA ANÁLISE DE TÍTULOS

Nome Nº de Inscrição Resultado
Josué Santos de Souza 010 INDEFERIDO

RESULTADO FINAL 

Classificação Nome
Análise de 

títulos
Prova

objetiva
Pontuação

Nº de 
Inscrição

1º Crisane Cristina da Silva 24,7 55 79,7 009
2º Josué Santos de Souza 18,2 50 68,2 010

Flavio Moreira do Carmo - 20 ELIMINADO 008

Paraíba do Sul, 13 de setembro de 2022.

Comissão Organizadora e Avaliadora

PROCESSO SELETIVO


