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contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CORAL - Theatro Municipal Mariano 
Aranha

Sexta-feira – 9h às 11h

Idade: 5 a 12 anos

Sexta-feira – 17h às 19h

Idade: a partir dos 13 anos

Terça e quinta-feira – 18h às 20h

Idade: a partir dos 13 anos

TEATRO – Theatro Municipal Mariano 
Aranha

Segunda e quarta-feira – 16h às 17h30

Idade 13 a 16 anos

Segunda e quarta-feira – 17h30 às 19h

Idade 9 a 13 anos

Segunda e quarta-feira – 19h30 às 21h

Idade 16 a 30 anos

DANÇA/BALLET – Theatro Mariano 

Aranha
Terça e quinta-feira – 8h às 11h
Idade: a partir de 7 anos

Terça e quinta-feira – 14h às 17h
Idade: a partir de 7 anos

CULTURA CIGANA – Theatro 

Municipal Mariano Aranha
Segunda-feira – 9h às 11h
Idade: sem limite

Oficinas da Fundação Cultural têm 
inscrições abertas

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 

SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

 A Prefeitura Municipal abriu as 

inscrições para as turmas 2019 das 

oficinas da Fundação Cultural de 

Paraíba do Sul. São vagas para aulas 

de Dança, Canto Coral, Cultura Cigana, 

Teatro e Violão. As inscrições para 

qualquer uma das oficinas podem ser 

realizadas no Theatro Municipal 

Mariano Aranha, de segunda a 

sexta-feira, das 9h às 18h, e aulas 

começam nos dias 4 e 5 de fevereiro.

 Além de oferecer oficinas 

culturais gratuitas à população, o 

governo Doutor Alessandro reativou o 

Conselho Municipal de Políticas 

Culturais e realiza diversos eventos 

culturais no município, valorizando e 

apoiando a cultura da cidade.

Confira os horários e dias das 

Oficinas:

VIOLÃO POPULAR – Sociedade 

Musical 3 de Maio

(Somente para alunos alfabetizadfos)

Quarta-feira – 15h10 às 16h30
Básico I (nunca tocou)

Quarta-feira – 16h30 às 17h50
Básico II (nunca tocou)

Quarta-feira – 18h10 às 19h30
Intermediário ( já tem algum 
conhecimento e usa técnica)

Quarta-feira – 19h30 às 20h30
Básico II (nunca tocou)

Sexta-feira – 17h às 18h20
Pré-intermediário (já tem algum 
conhecimento)

Sexta-feira – 18h20 às 19h40
Básico I (nunca tocou)

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 

domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 

Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 
RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 

Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 

216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 
Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 

domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 

domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 
CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 

265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 

MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 

15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 

CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 

Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 

na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 

CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.
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contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 
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ATOS

ATO  Nº 0005/2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

ATO  Nº 0006/2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

EXTRATOS

EXTRATO CONTRATO N.º 175/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 176/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 177/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 178/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 

SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 

domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 

Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 

Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 
216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 

domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 
domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 

CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 

265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 

MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 

15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 

CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 
e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 

Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 

na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 

CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 
e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.
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contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 179/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 180/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 181/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 182/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 183/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 184/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 185/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 

SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 

domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 

Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 

Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 
Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 

216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 
domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 

domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 

CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 

265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 

MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 

15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 
16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 

CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 

Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 

na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 

CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.
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contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 186/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 187/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 188/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 189/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 190/2018

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 191/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 192/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 

SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 
Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 
seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 

Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 

216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 

domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 

domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 

CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 

265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 

MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 

15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 

CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 

Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 

na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 

CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.



contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 
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representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 193/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 194/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 195/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 196/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 

SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 197/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 198/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 

domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 

Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 
RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 

Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 

216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 
Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 

domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 

domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 
CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 

265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 

MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 

15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 

CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 

Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 

na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 

CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.



contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
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pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 199/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 200/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 201/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 202/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 203/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 

domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 204/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 205/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 

Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 
Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 

Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 

216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 

domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 

domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 

CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 

265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 

MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 

15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 

CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 

Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 

na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 

CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.



contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 
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representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 

SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 206/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 207/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 208/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 209/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 210/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 211/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 

Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 
Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 

216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 
Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 

domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 

domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 

CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 

265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 

MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 
15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 

CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 

Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 

na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 

CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.



contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
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pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 

domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 212/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 213/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 214/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 

Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 215/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 216/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 217/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 218/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 

Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 

216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 

domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 

domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 

CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 

265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 

MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 

15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 
CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 

Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 
na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 
CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.



contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 
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representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 

SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 
Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 219/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 220/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 221/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 222/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 224/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 225/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 226/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 

Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 

216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 

domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 

domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 

CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 

265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 

MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 

15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 

CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 

Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 

na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 

CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.



contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
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pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 

domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 

Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 227 /2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 228/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 229/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 230/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 231/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 232/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 233/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 

Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 

216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 

domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 

domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 

CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 
265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 

MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 

15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 

CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 

na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 

CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 
Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.



contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 
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representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 

SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 
Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 
seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 234/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 235/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 

Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 236/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 237/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 238/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 239/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 

216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 

domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 

domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 

CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 

265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 

MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 

15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 

CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 

Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 

na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 

CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.



contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 

domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 

Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
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PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 

Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 240/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 241/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 242/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 

216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 244/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 245/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 246/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 

domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 

domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 

CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 

265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 
MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 

15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 

CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 

Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 

na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 

CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.



contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 

domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 

Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 

Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 
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quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 

216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 

domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 

domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 

CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 

265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 

MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 

15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 

CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 

Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 

na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 

CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.



contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 

domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 

Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 

Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 

216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 
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representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 

domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 

domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 

CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 

265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 

MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 

15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 
GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 

CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 

Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 

na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 

CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.



contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 

domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 

Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 

Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 
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quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 

216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 

domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 

domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 

CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 

265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 

MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 

15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 

CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 

Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 

na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 

CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.



contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 

domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 

Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 

Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 

216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 
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representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 

domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 

domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 

CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 

265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 

MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 

15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 

CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 

Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 
990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 

na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 

CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.



contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 

domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 

Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 

Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 
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quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 

216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 

domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 

domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 

CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 

265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 

MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 

15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 

CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 

Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 

na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 

CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.



contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 

domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 

Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 

Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 

216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 
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representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 

domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 

domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 

CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 

265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 
MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 

15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 

CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 

Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 

na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 
e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 

CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.



contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 

domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 

Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 

Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 

216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 

domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 

domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 

CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 

265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 

MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 

15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 

CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 

Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 
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representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 

na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 

CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.



contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 

domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 

Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 

Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 

216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 

domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 

domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 

CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 

265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 

MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 

15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 

CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 

Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 
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16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 

na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

 

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 

CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.



contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 

domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 

Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 

Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 

216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 

domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 

domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 

CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 

265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 

MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 

15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 

CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 

Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 

na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 
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representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 

CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

PORTARIAS

P O R T A R I AN.º 180/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

P O R T A R I A N.º 194/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

P O R T A R I A  N.º 007/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.



contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: MARINEZ AMARAL 

FRANCISCO, brasileira, solteira, RG n.º 

110601952, residente e domiciliada na 

Rua Patrícia de Oliveira Assis, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TIRLE OLIVEIRA 

GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 

10531987, residente e domiciliada na 

Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: THAIANE ALMEIDA 

FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 

15949284, residente e domiciliada na 

Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 

do Ipê- Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: NATALINA MARQUES 

LOTH GONÇALVES, brasileira, casada, 

RG n.º 06.629.080-0, residente e 

domiciliada na Rua Presidente Vargas, 

90/1204 - Centro, Três Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 02/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALINE DE SOUZA 

BERNARDES,  brasileira, solteira, RG 

n.º 127547164, residente e domiciliada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

02/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARQUIMEDES 

TAVARES DA SILVA,  brasileiro, 

casado, RG n.º 0711916460, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR

Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

portadora do CPF: 023.514.217-44, do 

cargo de livre nomeação e 

exoneração, de Secretário Municipal 

de Comunicação Social , a partir de 16 

de Janeiro de 2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR

Marciano de Oliveira, portadora do 

CPF: 283.589.258-32, para o cargo de 

livre nomeação e exoneração, de 

Secretária Municipal de Comunicação 

Social, a partir de 16 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 

2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 

AGUIAR, brasileiro, casado, RG n.º 

053331765, residente e domiciliado na 

Rua do Engenho, Barão de Angra- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ANGIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.930,77 (dois mil 

novecentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: DANIELLE LARANJA 

ALBERTO, brasileira, casada, RG n.º 

1299429056, residente e domiciliada 

na Rua Juvenir Francisco de Oliveira, 

Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

NUTRICIONISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADA: LUCIANA COSTA 

NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG 

n.º 52838926, residente e domiciliada 

na Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICA 

GASTROENTEROLOGISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

20 (vinte) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: JULIANA GUIMARAES 

DE ABREU, brasileira, solteira, RG n.º 

121006928, residente e domiciliada na 

Avenida Barão do Rio Branco, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

HEMATOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos )  p/ 

mês.

VIGÊNCIA: de 09/07/2018 a 

31/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

INFECTOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e  remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CINTRATADO: SAULO DA CRUZ 

MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 

107641482, residente e domiciliado na 

Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 

DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  

brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 

residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 

MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 

Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 

Secretaria Municipal de Saúde,  sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  

brasileira, casada, RG n.º 080628050, 

residente e domiciliada na Rua Sete de 

Setembro, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e prestação de serviços e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 

mil novecentos e trinta reais e setenta 

e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 

RG n.º M128389, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Castelo 

Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GINECOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAURICIO JOSE 

CICCHELLI DE SÁ,  brasileiro, casado, 

RG n.º 047666504, residente e 

domiciliado na Rua União Industria, 

Itaipava - Petrópolis, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ILSON ALVES 

MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: WELERSON 

SALGADO DE CASTRO,  brasileiro, 

casado, RG n.º 2112868, residente e 

domiciliado na Rua Vicente de Souza 

Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 

15/08/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 

H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 

n.º 014515332, residente e domiciliado 

na Rua Fernando Barros Franco, 

Centro -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 

brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 

residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

CARDIOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG n.º 125960484, residente e 

domiciliada na Rua Bernardo Bello, 

Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 20 (vinte) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.776,06 (um mil 

setecentos e setenta e seis reais e seis 

centavos).

VIGÊNCIA: de 11/08/2018 a 11/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 

099432890, residente e domiciliado 

na Rua Vereador João Jose da Silva 

Leal, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR DE MUSICA, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 

duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ROSALIA DE FATIMA 

DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 

brasileira, casada, RG n.º 046643654, 

residente e domiciliada na Rua 

Marechal Castelo Branco, Centro- 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 

PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 083617357, residente e 

domiciliado na Rua da Maçonaria, 

Centro -  Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 

DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

075171710, residente e domiciliado na 

Rua Alcides G. da Silva, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: TERESINHA 

APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 

brasileira, casada, RG n.º 100771260, 

residente e domiciliada na Rua Vieira 

Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LUISA BERNARDES 

DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG 

n.º 054308424, residente e 

domiciliada na Rua Alcides Teixeira de 

Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELI COELHO DA 

COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 

RG n.º 121773600, residente e 

domiciliada na Rua das Margaridas, 

Inema - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40(quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: EMILENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

113428072, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: REINALDO DOS 

SANTOS HORACIO, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 107777807, residente e 

domiciliado na Rua Panamá, Parque 

Morone -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: SONIA APARECIDA 

DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 

161655, residente e domiciliada na Rua 

Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais  e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 21/07/2018 a 

21/01/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: GILMARA ALMEIDA 

RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 105898857, residente e 

domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 

Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIANE COSTA 

SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 

121128110, residente e domiciliada na 

Rua Dr. Jose Pinto Rezende, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde,

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOSIANE 

APARECIDA FERNANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 

204626352, residente e domiciliada na 

Rua Eugenio Vieira Láu, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, 

sujeito a 40 (quarenta) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 

SOARES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 133221341, residente e 

domiciliada na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 463 – Barão de Angra -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 

MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 

122441033, residente e domiciliada na 

Rua Coronel João Werneck, Grama -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ERICA ROQUE, 

brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 

residente e domiciliada na Rua 

Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 

MACEDO, brasileira, solteiro, RG n.º 

0207742511, residente e domiciliada na 

Rua Antonio Vicente Ferreira, Sardoal - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ELIZANGELA 

WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 

casada, RG n.º 106294382, residente e 

domiciliada na Rua Augusto Oliveira 

Silva, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEILA APARECIDA 

MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 

casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: TAIS FERREIRA 

RICARDO, brasileira, , RG n.º 

216329060, residente e domiciliada na 

Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DE 

ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 

OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 

133968123, CPF n.º 098.103.997-90, 

residente e domiciliada na Rua Paraíba, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 

LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 

099432700, residente e domiciliada na 

Rua João Marques Tenente, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 

ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 

209009984, residente e domiciliada 

na Rua Saturnino Neves Filho, Centro -  

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990.74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 

094961323, residente e domiciliada na 

Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa e nove  

reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

23/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: LIGIANE PEREIRA 

RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 

casada, RG n.º 113429724, residente e 

domiciliada na Rua Norberto Vieira, 

Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e 

nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: ALDA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 

RG n.º 072530886, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 

SALGADO, brasileira, casada, RG n.º 

083622696, residente e domiciliada na 

Rua Rufino de Jesus Lopes, Vila Isabel- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove  reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 

FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 064501760, residente e 

domiciliada na Rua São João Batista, 

Caixa D’Água- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JACQUELINE DE 

FATIMA PAREDES, brasileira, casada, 

RG n.º 116263955, residente e 

domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NEUSELI DE 

OLIVEIRA GREGORIO, brasileira, 

casada, RG n.º 0203109640, residente 

e domiciliada na Rua Alfredo Costa, 

Sertão do Calixto, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, RG n.º 

078550803, residente e domiciliada na 

Rua Manoel Jacinto Medeiros, Sardoal 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25(vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 

LEAL, brasileira, casada, RG n.º 

784737, residente e domiciliada na Rua 

Belmiro F Braga, Werneck- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RENATA MATHEUS 

DA SILVA BENTO, brasileira, casada, 

RG n.º 120153937, residente e 

domiciliada na Rua Onofre Ramalho, 

Cantagalo - Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FERNANDA 

PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 

nacionalidade brasileira, estado civil 

casada, RG n.º 125490138, CPF n.º 

088.597.327-51, residente e 

domiciliada na Rua dos Lazarinis, Bela 

Vista - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 

CERQUEIRA EMILIANO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 

residente e domiciliada na Rua 

Evaristo Francisco Machado, 272/ 

Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 13/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 

domiciliada na Avenida Lincoln de 

Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 

Vila Isabel – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 29/09/2018  a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA,  brasileira, solteira, RG n.º 

078512738, residente e domiciliada na 

Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANIA LUCIANE 

ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 

casada, RG n.º 2139102, residente e 

domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 

– Centro - Comendador Levy 

Gasparian, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIENCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 

DE OLIVEIRA ARAUJO,  brasileira, 

casada RG n.º 100942119, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIZE COSTA 

AGUIAR GUIMARAES,  brasileira, 

casada, RG n.º 133221432, residente e 

domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 

Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 

SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 

085076222, residente e domiciliado na 

Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 

DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

237768403, residente e domiciliado na 

Rua Uruguaiana, Palhas - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal remuneração mensal 

no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 

SAMPAIO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

212074371, residente e domiciliado na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos) .

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: AGUINALDO DA 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 

- Sapucaia, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 

ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 

216157743, residente e domiciliado na 

Rua Sempre Viva, Vila Salutaris, 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- MATEMATICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 243/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAIO CESAR 

CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 209319631, residente e 

domiciliado na Rua Lélio Garcia, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 

de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 

FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 

133221184, IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua José Espíndola de 

Mendonça, 460 – Barão de Angra – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 

CESARIO,  brasileiro, casado, RG n.º 

200187177, residente e domiciliado na 

Rua Monte Castelo, Monte Castelo - 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

obrigando- sujeito a 20 (vinte) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

2.460,42 (dois mil quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e dois 

centavos).

VIGÊNCIA:  de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROSANA LINO DE 

FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 

13.307.969, CPF n.º 080.945.586-28, 

residente e domiciliada na Rua Luiz 

Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 - 

Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 247/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 

GOUVEA, brasileira, solteira, RG n.º 

117323188, residente e domiciliada na 

Rua Rio de Janeiro, Werneck- Paraíba 

do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II- INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigando-se 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 248/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PAULO CESAR 

SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG n.º 10778474, CPF n.º 

077.029.807.96, residente e 

domiciliado na Rua Izaltino Silveira, n.º 

797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  

de trabalho semanal.remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta  reais e  

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 223/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: SIMONE THURM, 

brasileira, divorciada, RG n.º 

072127616, residente e domiciliada na 

Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 249/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUISA HELENA 

MAGALHAES MARQUES, brasileira, 

solteira, RG n.º 097948103, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Inês de 

Souza, Centro - Comendador Levy 

Gasparyan/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12//2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 250/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAMILA NUNES 

TAVARES, brasileira, solteira, RG n.º 

2180802570, residente e domiciliada 

na Rua Emerita A. R. Carmo, Vila 

Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de  jornada  de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 251/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATANTE: LUZIA SALVADOR 

DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, , RG n.º 

068967660, residente e domiciliada na 

Rua Professor Moreira, Vila Isabel- Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/09/2018 a 

20/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 252/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCINEIDE 

PEREIRA DE CASTRO ANDRADE,  

brasileira, casada, CPF n.º 

056.688.947-11, residente e 

domiciliada na Avenida Prefeito Samir 

Nasser, 1180/bloco 02 - 404 – Vila 

Izabel Três Rios –RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 253/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 

FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 

20.791.936-6, residente e domiciliada 

na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 254/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANA CRISTINA 

TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, CPF 

n.º 025.016.547-30, residente e 

domiciliada na Rua São Romão, 93 – 

Jatobá – Paraíba do Sul/RJ.

Cláusula Primeira – A (O) 

CONTRATADA (O) prestará serviços 

para a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil, 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 03/10/2018 a 

14/12/2018, podendo ser renovado a 

critério do Município.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 255/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 17/05/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 256/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 

ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

20989647-1 DETRAN/RJ, CPF n.º 

144.728.007-56, residente e 

domiciliado na Rua Augusto da Silva 

Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 257/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 

DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 

21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua das Nascentes, 185 

– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 15/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 258/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/07/2018 a 

03/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 260/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 

MG 14922681, residente e domiciliada 

na Rua Nair de Castro Cunha, 

Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um  centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 259/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA FARIA 

SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 

n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 

e domiciliada na Travessa Sebastião 

Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 

Rios – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.639,00 (um mil 

seiscentos e trinta e nove reais).

VIGÊNCIA: de 16/11/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 261/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 

ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 

n.º 11.342986-4 IFP, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, 

300 - Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos)  p/ mês.

VIGÊNCIA: de 12/12/2018 a 14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 262/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LEVY REUBEN 

STEINER GANHADEIRO,  brasileiro, 

solteiro RG n.º 247860570, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 

Ponte das Garças- Três Rios, RJ. 

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 263/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CHARLENE BARROS 

DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 

107778425, residente e domiciliada na 

Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 264/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ARIANA CRUZ 

LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 

24.345.550-8, residente e domiciliada 

na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 

Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 02/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 265/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 

SOUZA, brasileira, solteira RG n.º 

265209098, residente e domiciliada na 

Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 

13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATO N.º 266/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 

MARQUES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 

e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 

Guararapes – Miguel Pereira/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 13/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 267/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: GERALDO MAGELA 

PORTES DE REZENDE, brasileiro, 

solteiro RG n.º MG 7484006, residente 

e domiciliado na Rua Francisco 

Henriques, Jardim de Ala- Juiz de Fora, 

MG.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 01/08/2018 a 

15/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 268/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADA: PAULA APARECIDA 

DA SILVA LACERDA, brasileira, 

solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 

e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 

511 – Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 

Municipal de Educação, sujeito a 20 

(vinte) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 2.460,42 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 08/08/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 269/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 

AGUIAR JÚNIOR,  brasileira, casado, 

RG n.º 205296049, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 

Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal  remuneração mensal 

no valor de R$ 5.504,31 (cinco mil 

quinhentos e quatro reais e trinta e um    

centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 270/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 

DE AGUIAR,  brasileira, casado, RG n.º 

205179278, residente e domiciliado na 

Rua Sete de Setembro, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

GENERALISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 40 

(quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 5.504,31 (cinco 

mil quinhentos e quatro reais e trinta e 

um centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

25/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 271/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 

TAMIOZZO,  brasileiro, casado, RG n.º 

099042137, residente e domiciliado na 

Rua Duque de Caxias, Centro - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO  

OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de  jornada  de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 272/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 

ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  

brasileira, casada, RG n.º 129925053, 

residente e domiciliada(o) na Rua dos 

Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO:  prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 273/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: RITA DE CASSIA 

SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 

n.º 123490385, residente e domiciliada 

na Rua das Marrecas, Queima Sangue - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 274/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FRANCILEIA 

CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 

domiciliada na Rua Vieira Cortez, 

Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 275/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 

109420026, residente e domiciliada na 

Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 276/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 

DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 

casada, RG n.º 112121769, residente e 

domiciliada na Rua das Igrejas, 

Werneck - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 277/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 

SOUZA ASSUNÇÃO,  brasileira, 

solteira, RG n.º 100943703, residente e 

domiciliada na Rua Aparecida Bravo 

Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 09/09/2018 a 

09/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 278/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATANTE: JANAINA COSTA 

ALMEIDA,  nacionalidade brasileira, 

estado civil casada RG n.º 110603685 

CPF n.º 087.523.697-90, residente e 

domiciliada(o) na Rua Tiradentes, 

Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 279/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 

SILVA OLIVEIRA, brasileira, casado RG 

n.º 122442650, residente e domiciliado 

na Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 280/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 

MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 

casada, RG n.º 116769134, residente e 

domiciliada na Rua Maria Velino 

Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 

RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis  reais e 

sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/09/2018 a 

20/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 281/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 

CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 

121773303, residente e domiciliada na 

Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 282/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 

BATISTA SANTANA,  brasileira, 

solteira, RG n.º 205450778, residente e 

domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 

Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro    centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 283/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: BRUNO JOSE 

SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 

casado, RG n.º 214937674, residente e 

domiciliado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

990,74 (novecentos e noventa reais e 

setenta e quatro   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 284/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ANGELA MARIA 

XAVIER FRANCISCO,  brasileira, 

casada, RG n.º 116765678, residente e 

domiciliada na Rua Das Margaridas, 

Inema- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 

de  jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 

reais e sessenta e oito   centavos).

VIGÊNCIA: de 16/09/2018 a 

16/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 285/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 

FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 

096066568, residente e domiciliado 

na Rua Visconde da Paraíba, Centro - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

MEDICO, da Secretaria Municipal de 

Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

3.016,92 (três mil e dezesseis reais e 

noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: de 16/08/2018 a 

16/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 286/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: VLADIMIR GUEDES 

DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado, RG 

n.º 020807900-4 Detran RJ, residente 

e domiciliado na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, 138, Palhas - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBEJTO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e  remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 23/08/2018 a 

30/09/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 287/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 

100772193 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Dr. Eugênio 

Feuermann, 141/casa 01 – Lava-Pés - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, obrigando-se a realizar 

sujeito a 25 (vinte e cinco) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.750,61 (um mil setecentos e 

cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 288/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 

NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 

124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Nova Paraíba, 

159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul  - 

RJ, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61(um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 04/09/2018 a 

14/12/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 289/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 

GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 

e domiciliada na Rua Esmeraldina 

Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 

- Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 

de Educação, sujeito a 25 (vinte e 

cinco) horas de jornada de trabalho 

semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.750,61 (um mil setecentos 

e cinqüenta reais e sessenta e um 

centavos).

VIGÊNCIA: de 06/08/2018 a 

06/02/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 290/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: NILCIANE LINDORO 

DOS SANTOS ALVES, brasileira, 

casada, CPF n.º 083.764.627-84, 

residente e domiciliada na Rua 

Presidente Vargas, 46/01, Grama - 

Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  

de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 25/09/2018 a 

30/10/2018.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 291/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 

RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 

RG n.º 054677653, residente e 

domiciliada na Rua Bento Gonçalves 

Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/09/2018 a 

15/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 292/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 

AMANCIO COSTA, brasileira, casada 

RG n.º 115667990, residente e 

domiciliada na Rua Violetas, Inema – 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM,  da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 293/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 

REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 

217122225, residente e domiciliada na 

Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 09/10/2018 a 

09/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 294/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 

ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 

118833862, residente e domiciliado na 

Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 295/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 

PAIVA,  brasileiro, casado RG n.º 

106294606, residente e domiciliado na 

Rua Laudelina Pires, Liberdade - 

Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 e 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 296/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 

CONCEIÇÃO,  brasileira, casada RG n.º 

1171181418, residente e domiciliada na 

Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68  (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 13/10/2018 a 

13/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 297/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 

DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 

0202454146, residente e domiciliada 

na Rua Avelar Rio Manso, Avelar- Paty 

do Alferes, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
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que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 298/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: EDNA PEREIRA 

GORITO, brasileira, casada, RG n.º 

041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 

Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 299/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 

BAZILIO DA SILVA,  brasileira, casada 

RG n.º 109421065, residente e 

domiciliada na Rua Bom Jesus do 

Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 

Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito  centavos).

VIGÊNCIA: de 15/10/2018 a 

15/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 300/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: MARINA APARECIDA 

BRAZ SALDANHA, brasileira, solteira, 

RG n.º 217569952, residente e 

domiciliada na Rua João Gomes, 

Werneck, Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos) .

VIGÊNCIA: de 27/10/2018 a 

27/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 301/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: FREDERICO 

JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 

solteiro, RG n.º 113744254, residente e 

domiciliado na Rua Barão de Entre 

Rios, Centro- Três Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de MEDICO 

ORTOPEDISTA, na Secretaria 

Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 

horas de jornada de trabalho semanal 

e remuneração mensal no valor de R$ 

2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 20/10/2018 a 

20/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 302/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido 

na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

nesta cidade, com CNPJ nº 

29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: CAMILA MARIA 

COSTA NICOLICH RASTELLI,  

brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 

residente e domiciliada na Rua 

Professor Moreira, Vila Isabel - Três 

Rios, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 

PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 

de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  

jornada  de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis  centavos).

VIGÊNCIA: de 26/09/2018 a 

26/03/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 

pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R  a pedido, Lindiomar 

dos Santos, do cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municiais B,  

lotado na  Secretaria Municipal de 

Saúde, a partir de 13/11/2018,  de 

acordo com o Processo 2018/11/10062.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 27  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 18 ( DEZOITO ) meses 

de Licença Premio , a Maria Ângela 

Figueira Dezidério, Profesor I, lotada 

na Secretaria Municipal de Educação, 

no período de 01/02/2019 a 

01/08/2020, de acordo com o 

Processo 2018/12/10789.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 28  DE NOVEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 21 ( vinte e um  meses 

de Licença Premio , a Renaldo da 

Costa Ferreira Maciel, Auxiliar de 

Obras, lotado na Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, no 

período de 16/11/2018 a 16/08/2020, 

de acordo com o Processo 

2018/11/9838.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 09  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

P O R T A R I A  N.º 008/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 12 ( DOZE )  meses de 

Licença Premio , a Elaine Cristine de 

Souza Alves, Auxiliar de Fazenda, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Fazenda, no período de 02/01/2019 a 

02/01/2020, de acordo com o 

Processo 2019/1/0012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 17  DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

P O R T A R I A N.º 009/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R 03 ( três ) meses de 

Licença Premio , a Maria Elizeth de 

Fatima Ferreira Dezidério,  Pedagoga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, no período de 29/03/2019 a 

29/06/2019, de acordo com o 

Processo 2018/12/10987

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 21 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

P O R T A R I A  N° 013/2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Marcia Regina Marques Maltez,  

portador do CPF 011.186.117.99, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação,  

com efeitos retroativos a 31 de 

Dezembro de 2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

secretaria Municipal da 

Desenvolvimento Economico, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

P O R T A R I A  N° 014/2019

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Alan Carlos de Oliveira Silva,  portador 

do CPF 119.791.827.28, para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 01 de Dezembro 

de 2018; 

Elaine Cristina Arruda de Aguiar,  

portador do CPF 044.827.497.37, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018; 

Heyse Cristine Costa César,  portadora 

do CPF 114.127.887.14, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da secretaria 

Municipal da Saúde, com efeitos 

retroativos a 04 de Janeiro de 2019; 

Lidiane da Silva Aranha,  portadora do 

CPF 124.942.787.83, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor II, da 

Secretaria Municipal de  Governo, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Marcos Vinicius Costa de Carvalho,  

portador do CPF 051.641.246.96, para 

exercer o cargo comissionado de 

Assessor II, da Secretaria Municipal de  

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019; 

Matheus Rivello da Costa Arantes,  

portador do CPF 161.407.657.06, para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de  Ciência, Tecnologia e 

Inovação,  com efeitos retroativos a 12 

de Dezembro de 2019; 

Maiara do Carmo Manoel,  portador do 

CPF 143.698.037.21, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Comunicação,  com 

efeitos retroativos a 12 de Janeiro de 

2019; 

Nelma de Siqueira Almeida,  portador 

do CPF 158.795.657.85, para exercer o 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos,  com efeitos 

retroativos a 03 de Dezembro de 2018;

Noan D’artgnan Vera Maria Rodrigues 

Pinto,  portador do CPF 636.519.397.15, 

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da secretaria 

Municipal da Desenvolvimento 

Econômico, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2019

Vanessa Amancio Luz,  portador do 

CPF 127.749.407.02, para exercer o 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da 

secretaria Municipal da Educação, com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Vera Maria Rodrigues Pinto,  portadora 

do CPF 636.519.397.15, para exercer o 

cargo comissionado de Assessor III, da 

secretaria Municipal da Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2019;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 24 DE JANEIRO DE 2019

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

002/2019 – Processo Licitatório nº 

002/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Odontológicos, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 12/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2019 – Processo Licitatório nº 

003/2019, cujo objetivo é para 

eventuais fornecimentos de Matérias 

Gráficos, destinados para atender à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Habilitação” e “Proposta” 

se dará no dia 13/02/2019 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, 30 de janeiro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

004/2019 – Processo Licitatório nº 

004/2019, cujo objetivo é para 

eventuais prestações de serviços de 

Locação de veículos tipo Ônibus, 

Micro-Ônibus e Vans, destinados para 

atender à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Habilitação” e “Proposta” se dará no 

dia 13/02/2019 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, 30 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.


