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Prefeito Doutor Alessandro consegue 
ambulância para o SAMU

O Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU) de Paraíba 

do Sul recebeu neste sábado 

(05) mais uma ambulância, 

através de emenda do deputado 

federal Hugo Leal (PSB). O valor 

investido foi de R$ 180 mil e 

ampliará a frota do serviço de 

urgência da cidade, que até então 

possuía apenas uma ambulância 

de suporte básico.

A entrega ocorreu em frente 

ao Hospital Nossa Senhora da 

Piedade, no centro da cidade, 

e contou com a presença do 

prefeito, Doutor Alessandro, 

da vice-prefeita, Mariangela 

Brick, do secretário de saúde, 

Fabiano Ribeiro, dos vereadores 

Francisco da Saúde e Claudão do 

Povo, além da equipe que presta 

os serviços médicos de urgência.

“Nosso município vem vivendo 

um importante momento na 

área da saúde, este que é meu 

principal compromisso de 

governo. Maior parte desses 

avanços só estão sendo dados 

graças as parcerias que estamos 

realizando com deputados 

que muito nos ajudam, como o 

Hugo Leal, que já possibilitou 

um investimento de R$ 1 milhão 

em Paraíba do Sul.”, ressaltou o 

prefeito Doutor Alessandro.

O recurso para a ambulância é 

fruto do trabalho desenvolvido 

pelo deputado federal Hugo  

Leal em prol da saúde pública 

de Paraíba do Sul e o município 

em geral, que muito nos atende 

com seu prestígio junto ao 

governo federal e estadual. Hugo 

Leal agradeceu ao prefeito pelo 

empenho na melhoria do setor da 

saúde na cidade, a começar pela 

reabertura do hospital.

O SAMU é um serviço gratuito, 

funciona 24 horas, por meio da 

prestação de orientações e do 

envio de veículos tripulados por 

equipe capacitada, acessado 

pelo número “192” e acionado 

por uma Central de Regulação 

das Urgências.

O SAMU presta socorro à 

população nas residências, 

locais de trabalho e vias 

públicas. A equipe é composta 

por condutores-socorristas, 

técnicos em enfermagem e 

enfermeiros, todos capacitados 

em atendimento de urgência. 

Doutor Alessandro lembrou que 

o SAMU agora poderá salvar 

ainda mais vidas: “Antes o SAMU 

tinha apenas uma ambulância e, 

na maioria dos casos, tinha que 

se deslocar até Três Rios pra 

tentar salvar um paciente. Hoje 

teremos duas e o nosso hospital 

possui um pronto-socorro capaz 

de atender casos de maior 

complexidade, porque nosso 

hospital possui estrutura para 

isso. Nossa prioridade é essa, 

é saúde, pois estamos falando 

de vidas e enquanto eu estiver 

prefeito será essa a bandeira que 

irei lutar.” - salientou o prefeito.

Deputado Hugo Leal se mantém 

parceiro do município 

Ao longo dos anos, várias 

emendas parlamentares 

beneficiaram e ainda 

beneficiam nossa cidade. Foram 

disponibilizados R$ 300 mil para 

aquisição de equipamentos e 

material escolar para 17 Unidades 

Básicas de Saúde do município. 

Ele também conseguiu emendas 

para equipamentos para o 

Consultório de Clínica Médica 

Gineco-Obstetrícia (Colposcópio, 

Criocautério, Esfigmomanômetro 

Obeso e Mesa Ginecológica).

E para 2018, graças ao seu bom 

relacionamento com o prefeito 

Doutor Alessandro, serão mais 

conquistas para nossa população. 

Hugo Leal já conseguiu para 

este ano a liberação de emenda 

parlamentar no valor de R$ 130 

mil, através do Ministério do 

Esporte, para implantação de 

uma academia ao ar livre em 

Werneck. 

Ainda na área de saúde, serão 

destinados R$ 250 mil para 

a compra de veículos para 

transporte de equipes médicas 

para cinco UBS doo município: 

Limoeiro, Palhas, Parque Niágara, 

Queima-Sangue e Santa Josefa.
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ATO

Aos sete dias do mês de agosto de 

dois mil e dezessete, às quatorze horas, 

na Secretaria Municipal de educação, 

reuniram-se os novos membros do 

Conselho Municipal de educação – Titular 

da Secretaria de Educação: Neila Moreira 

dos Santos Bouzada; Representante 

da Secretaria Municipal de Educação 

- Titular: Djenane Sibyl Tomaz Oliveira 

e Suplente: Rosangela Aparecida de 

Oliveira Lima Fonseca; Representante 

do corpo Docente da Rede Municipal 

de Ensino - Titular: Sabrina de Carvalho 

Soares Albino e Suplente: Patrícia Ramos 

Salles; Representante do corpo Docente 

da Rede Estadual de Ensino - Titular: 

Alessandra do Nascimento Celestino e 

Suplente: Leonardo dos Santos Araújo; 

Representante da Associação de apoio 

a Escola da Rede Municipal de Ensino 

- Titular: Jacqueline Carneiro Leal e 

Suplente: Suelen Fernandes Guimarães 

Melo; Representante da Rede Particular 

de Ensino - Titular: Daniel Coelho 

Bittencourt e Suplente: Lívia Mendes 

Coelho; Representante da Câmara 

Municipal de Vereadores - Titular: Carlos 

Eduardo Magdalena Pereira e Suplente: 

André Aguiar Moreira; Representante do 

corpo Inativo - Titular: Juçara Aparecida 

de Souza Pedroso e o Prefeito Municipal 

Alessandro Cronge Bouzada para 

Posse deste Colegiado cujo mandato 

compreende de agosto de dois mil e 

dezessete à agosto de dois mil e vinte 

e um. Nada mais havendo a constar, 

lavrei a presente Ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, sete de agosto de dois 

mil e dezessete.

Aos quatorze dias do mês de agosto 

de dois mil e dezessete, reuniu-se o 

Conselho Municipal de Educação em 

sessão ordinária, às dezessete horas, 

no auditório da Secretaria Municipal 

de educação, estando presentes os 

ATOS DO GOVERNO

seguintes conselheiros:Neila Moreira 

dos Santos Bouzada, Djenane Sibyl 

Tomaz Oliveira,Rosangela Aparaecida 

de Oliveira Lima Fonseca, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino, Patrícia Ramos 

Salles, Alessandra do Nascimento 

Celestino, Leonardo dos Santos Araújo, 

Jacqueline Carneiro Leal, Suelen 

Fernandes Guimarães Melo, Daniel 

Coelho Bittencourt, Lívia Mendes 

Coelho, Carlos Eduardo Magdalena 

Pereira, André Aguiar Moreira e Juçara 

Aparecida de Souza Pedroso.Nesta 

reunião foram eleitos o presidente, o vice-

presidente e a secretária executiva deste 

colegiado. Os conselheiros presentes 

puderam manifestar o desejo de ocupar 

a presidência e a vice-presidência. 

A professora Sabrina de Carvalho 

Soares Albino gostaria, mas se diz 

impossibilitada pelo horário de trabalho. 

As professoras Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira e Alessandra do Nascimento 

Celestino manifestaram o desejo de ser 

presidente deste colegiado. Seguiu-se 

a votação aberta: a professora Djenaine 

recebeu os votos dos conselheiros 

Carlos Eduardo Magdalena Pereira, 

Juçara Aparecida de Souza Pedroso e 

Neila Moreira dos Santos Bouzada; a 

professora Alessandra do Nascimento 

Celestino, os votos dos conselheiros 

Sabrina de Carvalho Soares Albino e 

Daniel Coelho Bittencourt. A conselheira 

Jacqueline Carneiro Leal se absteve do 

voto. Desta forma, foi eleita presidente 

deste colegiado a professora Djenaine 

Sibyl Tomaz Oliveira, os conselheiros 

presentes, por unanimidade, elegeram 

para vice-presidente a professora 

Alessandra do Nascimento Celestino. A 

presidente, professora Djenaine Tomaz, 

indicou a professora Cristyani Mendes 

de Sousa para secretária executiva deste 

colegiado, a indicação foi aprovada 

por unanimidade pelos conselheiros 

presentes. Também estabeleceram 

que as reuniões ordinárias acontecerão 

na segunda terça-feira de cada mês, 

às quatorze horas, no auditório da 

Secretaria Municipal de educação. A 

palavra ficou aberta aos conselheiros 

presentes que, de maneira informal, 

externaram o motivo que os impulsionou 

a participar deste colegiado. Após 

este momento foi lida uma mensagem 

de união e motivação e a Secretária 

Municipal de Educação, Neila Bouzada, 

fez um breve relato das ações realizadas 

pela Secretaria Municipal até a presente 

data. A presidente distribuiu cópia 

do Regimento Interno do Conselho 

Municipal,foi realizada a leitura. 

Em seguida fez saber aos demais a 

urgência na finalização da autorização 

de funcionamento da Creche, na faixa 

etáriade dois anos, tendo em vista que 

o Parecer e a Portaria já foram redigidos 

pelos conselheiros anteriores, faltando 

terminar a montagem

3

do processo e esclarecer se tais 

documentos já foram publicados. 

Decidiu-se que seriam convidados o 

vice-presidente e um conselheiro para 

que sejam tomadas as providências 

necessárias e o processo possa ser 

arquivado. A presidente Djenaine Tomaz 

fez saber aos presentes que, amanhã, 

dia quinze de agosto, sediaremos a 

IV Reunião Ordinária da Coordenação 

Regional Sudoeste I, estando todos 

convidados para participar. Nada mais 

havendo a constar, lavrei a presente 

Ata que dato e assino. Paraíba do 

Sul, quatorze de agosto de dois mil e 

dezessete.

Aos vinte e nove dias do mês de agosto 

de dois mil e dezessete, às quatorze 

horas, reuniu-se o Conselho Municipal 

de Educação em sessão extraordinária, 

no auditório da Secretaria Municipal 

de Educação, estando presentes os 



Página 3Ano 02 • Edição 59 • 09 de maio de 2018

seguintes conselheiros: Djenaine Sibyl 

Tomaz Oliveira, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Patrícia Ramos Salles, 

Alessandra do Nascimento Celestino, 

Jacqueline Carneiro Leal, Daniel Coelho 

Bittencourt, Carlos Eduardo Magdalena 

Pereira, e Juçara Aparecida de Souza 

Pedroso; as professoras: Natália Alves 

Oliveira e Fernanda Aparecida Medeiros. 

De acordo com a Pauta da reunião, 

a presidente Djenaine apresentou o 

Processo nº 2017/3/2023 do Colégio 

Cenecista Sul Paraibano com o Parecer 

e a Portaria, concluídos pelo antigo 

grupo de conselheiros, que deverá ser 

encaminhado para publicação. Fica 

registrado que o conselheiro Carlos 

Eduardo Magdalena Pereira necessitou 

ausentar-se da reunião, tendo justificado 

sua saída. Fez a leitura do ofício SEDUC/

ADM nº 123 no qual a Secretaria Municipal 

de Educação solicita representantes 

deste colegiado para compor algumas 

comissões em substituição aos antigos 

conselheiros e publique-se nova 

Portaria. Os conselheiros presentes 

que sentiram o desejo de compor tais 

comissões manifestaram sua vontade 

aos demais e decidiu-se a representação 

do Conselho nas seguintes Comissões: 

do Fórum Municipal de Educação: 

Alessandra do Nascimento Celestino, 

Jacqueline Carneiro Leal e Sabrina de 

Carvalho Soares Albino; da Comissão 

de Aperfeiçoamento da gestão 

democrática: Alessandra do Nascimento 

Celestino; da Comissão para estudos e 

implantação de um terço hora atividade 

para professores da Rede Municipal 

de Ensino: Sabrina de Carvalho Soares 

Albino; da Comissão de gestão do 

plano de carreira dos profissionais do 

Ensino Público da Educação Básica 

do município de Paraíba do Sul: 

Jacqueline Carneiro Leal.Apresentou 

o Sistema Municipal de Ensino e o 

Regimento Escolar encaminhado pela 

Secretaria Municipal de Educação com 

alterações feitas por comissão nomeada 

para apreciação dos membros deste 

colegiado e posterior validação. Quanto 

ao Regimento Escolar, a Secretária 

Executiva Cristyani Mendes sinalizou 

a necessidade de se regulamentar a 

Matriz Curricular do segundo segmento 

do ensino fundamental para normatizar 

no Regimento a alteração realizada 

no ano letivo de dois mil e quatro, de 

acordo com Deliberação deste órgão. 

Os conselheiros questionaram sobre o 

orçamento destinado a este colegiado, 

demonstraram a necessidade de saber se 

tal orçamento está incluído no Orçamento 

Municipal; sugeriram que, para melhor 

andamento das reuniões, a Pauta seja 

compartilhada no grupo do whatsapp 

e que seja criando um grupo no e-mail. 

Também foi sugerido que seja retomada, 

por este colegiado, a discussão sobre 

um terço hora-atividade que foi iniciada 

pelos antigos conselheiros.Iniciou-se 

a apreciação do Sistema Municipal de 

Ensino. Para agilizar os trabalhos deste 

colegiado, sugeriram que as reuniões 

sejam realizadas quinzenalmente. Nada 

mais havendo a constar, eu, Cristyani 

Mendes de Sousa, Secretária Executiva 

deste Colegiado, lavrei a presente Ata 

que dato e assino. Paraíba do Sul, vinte e 

nove de agosto de dois mil e dezessete.

Aos doze dias do mês de setembro 

de dois mil e dezessete, reuniu-se o 

Conselho Municipal de Educação em 

sessão ordinária, às quatorze horas, 

no auditório da Secretaria Municipal 

de educação, estando presentes os 

seguintes conselheiros:Neila Moreira dos 

Santos Bouzada, Djenane Sibyl Tomaz 

Oliveira, Sabrina de Carvalho Soares 

Albino, Alessandra do Nascimento 

Celestino, Jacqueline Carneiro Leal, 

Carlos Eduardo Magdalena Pereira, 

Daniel Coelho Bittencourte Juçara 

Aparecida de Souza Pedroso; a 

professora Mariane Santos Nunes. 

Nesta reunião os conselheiros presentes 

iniciaram o estudo do Regimento Interno 

das Escolas Municipais encaminhado pela 

Secretaria de Educação para posterior 

validação deste colegiado. Alguns 

artigos foram alterados de acordo com a 

legislação vigente. Na leitura do capítulo 

que se refere à Educação de Jovens e 

Adultos a matrícula inicial para os anos 

finais acontece semestralmente pois 

estão organizados em fase, já a dos anos 

iniciais, apenas no primeiro semestre, 

já que sua organização é anual – ciclo. 

Sendo assim, decidiu-se encaminhar 

ofício à E. M. Andrade Figueira a fim de 

saber se há procura de matrícula para 

os anos iniciais do ensino fundamental, 

na EJA, no segundo semestre do ano 

letivo para que se altere o artigo que 

trata deste assunto, transformando 

de ciclo para fase e, possibilitando o 

ingresso dos alunos semestralmente. 

Em se tratando de aceleração da 

aprendizagem, decidiu-se que ocorrerá 

no ensino fundamental, através de 

projeto de aceleração, de acordo com 

as demandas dos diferentes segmentos. 

Finalizando a reunião, decidiu-se fazer 

comissões para visitas nas unidades 

escolares do município, composta por 

membros deste colegiado e supervisores 

escolares, que serão convidados via 

ofício para comparecerem à próxima 

sessão plenária que acontecerá no dia 10 

de outubro do corrente ano.Nada mais 

havendo a constar, eu, Cristyani Mendes 

de Sousa, Secretária Executiva deste 

Colegiado, lavrei a presente Ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, doze de 

setembro de dois mil e dezessete.

Aos dez dias do mês de outubro de 

dois mil e dezessete, reuniu-se o 

Conselho Municipal de Educação em 

sessão ordinária, às quatorze horas, 

no auditório da Secretaria Municipal 

de educação, estando presentes os 

seguintes conselheiros:Neila Moreira dos 

Santos Bouzada, Djenane Sibyl Tomaz 

Oliveira, Sabrina de Carvalho Soares 

Albino, Alessandra do Nascimento 

Celestino, Jacqueline Carneiro Leal, 

Carlos Eduardo Magdalena Pereira, 

Daniel Coelho Bittencourt e Juçara 

Aparecida de Souza Pedroso; as 

supervisoras escolares Cristiane da 

Costa Quintella do Nascimento Oliveira, 

Áurea Neuza Pureza da Silva e Maria 

Elizete. A presidente iniciou a reunião 

fazendo um breve relato da visita de 

membros do Conselho Municipal de 

Vassouras – presidente SraMaria de 

Lurdes Patrasso de Oliveira Fagundes 

e Michele Guedes que nos trouxe 

esclarecimentos sobre atualização do 

cadastro e procedimentos de registro de 

Atas e arquivamento. Também relatou a 

visita que as conselheiras de Vassouras 

acompanhadas das conselheiras 

Djenaine Tomaz e Alessandra Celestino 

realizaram às Creches Municipais 

Consuelo Rios Castilho de Souza e 

Vereador Alexandre Gonçalves Ferreira 

Filho. Em atendimento a solicitação via 

ofício nº14/17 as supervisoras escolares 

compareceram para compor a comissão 

de visitação às Creches Municipais, o 

cronograma foi construído de acordo 

com a disponibilidade das supervisoras 

escolares e dos conselheiros presentes. 

Registro que a supervisora Lenise Nunes 

Ferreira de Melo foi convidada, mas 

não compareceu, tendo justificado sua 

ausência. A presidente apresentou o 

ofício SEDUC/ADM nº146 que solicita 

representantes deste colegiado para 

compor o Conselho do FUNDEB. Os 

conselheiros presentes que sentiram 

o desejo participar de tal Conselho 

manifestaram sua vontade e decidiu-

se que a representação do Conselho 

Municipal de Educação no Conselho do 

FUNDEB será Titular: Leonardo Santos 

Araujo e Suplente: Sabrina de Carvalho 

Soares Albino. Nada mais havendo a 

constar, eu, Cristyani Mendes de Sousa, 

Secretária Executiva deste Colegiado, 

lavrei a presente Ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, dez de outubro de dois 

mil e dezessete.

Aos vinte e quatro dias do mês de 

outubro de dois mil e dezessete, reuniu-

se o Conselho Municipal de Educação em 
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sessão extraordinária, às quatorze horas, 

no auditório da Secretaria Municipal 

de educação, estando presentes os 

seguintes conselheiros:Neila Moreira dos 

Santos Bouzada, Djenane Sibyl Tomaz 

Oliveira, Sabrina de Carvalho Soares 

Albino, Alessandra do Nascimento 

Celestino, Jacqueline Carneiro Leal, e 

Juçara Aparecida de Souza Pedroso; 

as supervisoras escolares.Iniciou-se 

a reunião com a presidente Djenaine 

Sibyl Tomaz Oliveira agradecendo a 

presença da equipe de supervisão nas 

visitações feitas pelo conselho nas 

creches municipais e aos conselheiros 

que fizeram parte da Comissão de 

visitas Alessandra Celestino, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino,Juçara Pedroso 

e as supervisoras Cristiane Quintella, 

Elizete Desidério e Aurea Pureza. A 

vice-presidente Alessandra, membro da 

comissão de visitações, responsável por 

fazer o relatório fez a leitura dos mesmos 

dando ciência a todos os conselheiros do 

resultado. Foram pontuadas questões 

administrativas e de infra-estrutura. 

Ficou determinado nesta reunião que a 

secretária municipal de educação seria 

informada dos resultados através de 

ofício.Nada mais a constar, eu, Djenaine 

Sibyl Tomaz Oliveira,lavrei a presente 

Ata que dato e assino. Paraíba do Sul, 

vinte e quatro dias do mês de outubro 

de dois mil e dezessete.

Aos quatorze dias do mês de novembro 

de dois mil e dezessete, às quatorze horas, 

reuniram-se em sessão ordinária,na sala 

da Secretária Municipal de Educação, os 

seguintes conselheiros:Djenaine Sibyl 

Tomaz Oliveira, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Alessandra do Nascimento 

Celestino, Jacqueline Carneiro Leal e 

as professoras:Natália Alves Oliveira 

e Fernanda Aparecida Medeiros. Não 

havendo quórum para a realização da 

reunião ordinária deste colegiado, a 

mesma ficou marcada para o dia vinte 

e quatro do mês de novembro de dois 

mil e dezessete. Na ocasião a conselheira 

Juçara Aparecida de Souza Pedroso, 

por telefone, declarou não desejar mais 

participar deste Conselho por estar sem 

disponibilidade de tempo em função 

de atividades laborativas, informando 

também que já havia protocolado seu 

pedido de desligamento, com carta 

escrita a próprio punho entregue no 

devido departamento na prefeitura. 

Dessa forma, este colegiado aguarda a 

notificação.Nada havendo a constar, eu, 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, presidente 

deste Colegiado, lavrei a presente 

Ata que dato e assino. Paraíba do Sul, 

quatorze dias do mês de novembro de 

dois mil e dezessete.

Aos vinte e quatro dias do mês de 

novembro de dois mil e dezessete, 

às quatorze horas, reuniu-se o 

Conselho Municipal de Educação em 

sessão extraordinária, no auditório 

da Secretaria Municipal de Educação, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros:Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, Sabrina de Carvalho Soares 

Albino, Alessandra do Nascimento 

Celestino, Neila Moreira dos Santos 

Bouzada, Daniel Coelho Bittencourt, 

Carlos Eduardo Magdalena Pereira, 

Patrícia Ramos Salles e a professora 

Natália Alves Oliveira. A reunião iniciou-

se com a presidente colocando aos 

demais conselheiros o número de 

ausências nas reuniões ordinárias e 

extraordinárias. O conselheiro Daniel 

justificou suas ausências e foi decidido 

no grupo de conselheiros que as faltas 

estavam justificadas, permanecendo 

o conselheiro Daniel, ainda que tenha 

estado ausente em três reuniões, 

situação que desliga o conselheiro de 

acordo com o Parágrafo Primeiro do 

Artigo sétimo do Regimento Interno. Foi 

colocado em discussão o horário das 

reuniões, para possíveis ajustes se esta 

está a contento de todos, para ajustes, a 

fim de que todos possam participar. Os 

conselheiros concordaram que a reunião 

permaneça no horário de sempre, às 

quatorze horas, nas segundas terças-

feiras de cada mês, como já estava 

acordado desde a reunião do dia quatorze 

do mês de agosto do corrente ano. Após 

essas considerações, iniciou-se a leitura 

do Regimento para estudo e validação 

por este colegiado. Foi colocado após a 

leitura do Capítulo da Educação Infantil, 

quando foi discutido amplamente o 

Parágrafo segundo do Artigo oitavo 

sobre composição das turmas de 

Educação Infantil. Foi sugerido que as 

turmas fossem compostas por vinte ou 

vinte e cinco alunos por sala de aula.

Houve eleição para determinar quantos 

alunos por sala de aula, sendo colocadas 

pelos conselheiros as seguintes questões: 

número de monitores e professores para 

atendimento dos alunos; espaços físicos 

das creches e número de alunos a serem 

atendidos nesses espaços; ausência 

de monitores (por falta justificadas) , 

ficando os professores com números 

reduzido de auxiliares, o que dificulta o 

trabalho com os alunos em momentos de 

cuidado e atividades pedagógicas.Houve 

impasse entre os conselheiros sobre o 

quantitativo de alunos para compor as 

turmas de Educação Infantil.Dessa forma, 

foi feita uma votação entre vinte ou vinte 

e cinco alunos por turma, sendo mais 

votada a opção de turmas compostas 

por vinte e cinco alunos e conforme o 

espaço físico comportar e a quantidade 

de profissionais para atendimento. A 

eleição se deu ficando num total de 

cinco votos a um. Ao retomar a leitura 

do Capítulo sobre o ensino Fundamental, 

foi discutida a Matriz Curricular ficando 

a sugestão deste colegiado em retirar 

disciplinas de Conscientização Ecológica 

e Turismo, neste momento, o conselheiro 

Carlos Eduardo Magdalena pontuou que 

a disciplina deveria permanecer por ele 

acreditar ser necessário. Foi discutida 

a questão do material que se trabalha 

na disciplina, sendo necessário ser 

revisto para a melhoria da qualidade 

do mesmo. Também foi colocada que 

a temática abordada na disciplina deve 

perpassar por outras disciplinas, sendo 

desnecessário aula específicas para os 

assuntos abordados. Os conselheiros 

sugeriram a retirada da disciplina de 

inglês da parte diversificada, por esta 

já ter sido incluída como disciplina 

obrigatória. No Capítulo sobre Educação 

de Jovens e Adultos, retomamos a 

discussão sobre como este deve estar 

organizado sem que chegássemos a uma 

decisão final, já que a reunião terminou 

em função do horário.também foi 

solicitado a um ouvinte que aguardasse 

o momento de fazer comentários sobre 

o assunto que os conselheiros discutiam, 

a fim de otimizar tempo. Não havendo 

nada mais a constar, eu, Djenaine 

Sibyl Tomaz Oliveira, presidente deste 

colegiado, lavrei a presente Ata que 

dato e assino.Paraíba do Sul, vinte 

quatro do mês de novembro de dois mil 

e dezessete.

Aos dezoito dias do mês de dezembro de 

dois mil e dezessete, ás quatorze horas, 

reuniu-se no auditório da Secretaria 

Municipal de Educação, conforme 

convocação prévia , os conselheiros 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Neila Moreira dos Santos Bouzada, 

Daniel Coelho Bittencourt, Alessandra 

do Nascimento Celestino e a presidente 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira.A reunião 

iniciou com a leitura da Ata da reunião 

anterior.Antes da retomada da leitura 

e dos estudos do Regimento Escolar 

do município, a presidente falou aos 

conselheiros sobre a importância 

de manter sigilo sobre as visitações 

feitas as creches do município.O 

material coletado nas visitas –fotos e 

informações- devem compor o acervo 

do Conselho Municipal de Educação, não 

devendo ser exposto em redes sociais.

Foi esclarecido que nenhum conselheiro 

fez uso das fotos tiradas nas visitas em 

outras situações.A presidente informou 

aos conselheiros como aconteceu 

o encontro Nacional da União dos 

Conselhos Municipais de Educação e 
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EDITAIS

EDITAL N° 002/ 2018/SEDUC/PS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

DE ASSISTENTES PARA ATUAREM NO  

PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO

 A  SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, 

torna público o edital para a seleção e 

constituição do banco de Assistentes 

de Alfabetização voluntários para o 

Programa Mais Alfabetização, instituído 

pela Portaria nº 142, de 22 de fevereiro 

de 2018. 

1. DO PROGRAMA 

1.1. Programa Mais Alfabetização tem 

o objetivo de fortalecer e apoiar as 

unidades escolares no processo de 

alfabetização, para fins de leitura, escrita 

e matemática, dos estudantes nos 1º e 2º 

anos do ensino fundamental. 

1.2. São objetivos do Programa Mais 

Alfabetização, art. 3º: 

I. Fortalecer o processo de alfabetização 

dos anos iniciais do ensino fundamental, 

por meio do atendimento às turmas de 1º 

ano e de 2º ano;

 II. Promover a integração dos processos 

de alfabetização das unidades escolares 

com a política educacional da rede de 

ensino; 

III. Integrar as atividades ao projeto 

político pedagógico - PPP da rede e das 

unidades escolares; 

IV. Viabilizar atendimento diferenciado 

às unidades escolares vulneráveis; 

V. Estipular metas do programa entre 

o ministério da educação - MEC, os 

entes federados e as unidades escolares 

participantes no que se refere à 

alfabetização das crianças do 1º ano 

e do 2º ano do ensino fundamental, 

considerando o disposto na BNCC; 

VI. Assegurar o monitoramento e a 

avaliação periódica da execução e dos 

resultados do programa; 

VII. Promover o acompanhamento 

sistemático, pelas redes de ensino 

e gestão escolar, da progressão 

da aprendizagem dos estudantes 

regularmente matriculados no 1º ano e 

no 2º ano do ensino fundamental; VIII. 

Estimular a cooperação entre união, 

estados, distrito federal e municípios; 

IX. Fortalecer a gestão pedagógica 

e administrativa das redes estaduais, 

distrital e municipais de educação e de 

suas unidades escolares jurisdicionadas; 

e 

X. Avaliar o impacto do programa na 

aprendizagem dos estudantes, com o 

objetivo de gerar evidências para seu 

aperfeiçoamento. 

2. DA SELEÇÃO 

2.1. A seleção destina-se ao 

preenchimento de cadastro reserva para 

Assistentes de Alfabetização voluntários 

do Programa Mais Alfabetização no 

âmbito do Município de Paraíba do Sul 

- RJ, a serem distribuídas nas escolas da 

rede municipal urbanas e do campo.

 2.2. Serão considerados os Seguintes 

Critérios para a Seleção de Assistentes 

de Alfabetização voluntários: 

• Ser brasileiro; 

• Ter a idade mínima de 18 (dezoito) 

anos, no ato da inscrição;

 • Ter, no mínimo, formação de nível 

médio completo; 

• Possuir curso e/ou habilidade na 

atividade de apoio à docência. 

2.3. O Processo Seletivo Simplifcado para 

Assistentes de Alfabetização voluntários 

será executado pelas Secretaria 

Municipal de Educação de Paraíba do 

Sul -RJ com a participação da Comissão 

de Inscrição e Avaliação, nomeada pela 

Portaria 002/2018-SEDUC/PS

3. DO PERFIL 

3.1. Poderão participar do processo 

seletivo candidatos com o seguinte 

PERFIL: 

• Professores alfabetizadores 

das redes com disponibilidade de carga 

horária;

• Estudantes de graduação 

preferencialmente em pedagogia ou 

licenciatura;  

• Profissionais com curso de magistério/

ou cursando em nível médio;

os temas abordados.Foi dada ciência 

aos conselheiros sobre o projeto da 

ONG “Ação Educativa”, a auto avaliação 

escolar, ou seja, a Avaliação Participativa 

e a adesão que este colegiado pode fazer 

através do site para a implementação 

do Programa nas escolas municipais de 

Paraíba do Sul, visando acompanhar o 

processo educativo contribuindo com 

sugestões e participação. O estudo 

do Regimento seguiu com a leitura do 

Capítulo sobre a Educação de Jovens 

e Adultos. A supervisora Rosângela 

Fonseca foi chamada para tirar dúvidas 

sobre as deliberações sobre Educação 

de Jovens e Adultos e as práticas nas 

escolas. Discutiu-se também sobre 

a inserção do Ensino Religioso no 

Currículo da Rede Municipal, ficando 

este assunto e discussão para novo dia, 

pois os conselheiros desejam estudo do 

tema/assunto, inclusive com pesquisa da 

legislação. Na ocasião foi apresentado o 

calendário letivo de dois mil e dezoito 

ainda por ser finalizado com os sábados 

letivos.Nada havendo a constar, eu, 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, presidente 

deste colegiado , lavrei a presente Ata 

que dato e assino.Paraíba do Sul, dezoito 

de dezembro de dois mil e dezessete.

Aos trinta e um dias do mês de janeiro 

de dois mil e dezoito, reuniram-se 

conforme convocação prévia, na sala da 

Secretária Municipal de Educação sobre 

a presidência de Djenaine Sibyl Tomaz 

de Oliveira, os seguintes conselheiros: 

Alessandra Nascimento Celestino, 

Jaqueline Carneiro Leal, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino, para a reunião 

ordinária deste colegiado. Como não 

houve quórun , aguardou-se trinta 

minutos para a chegada de pelo menos 

mais um conselheiro, para que se desse 

início aos trabalhos, o que não ocorreu.

Dessa forma, nada mais a constar, eu, 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, presidente 

deste colegiado, lavrei a presente Ata 

que dato e assino. Paraíba do Sul, trinta 

e um de janeiro de dois mil e dezoito.

Ao décimo sexto dia do mês de março 

de dois mil e dezoito, às quatorze 

horas e trinta minutos, em segunda 

chamada, conforme convocação prévia, 

no auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul , foi realizada 

a segunda reunião ordinária do Plenário 

do Conselho Municipal de Educação, sob 

a Presidência de Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, estando presente os seguintes 

conselheiros: Jacqueline Carneiro Leal, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, Neila 

Moreira dos Santos Bouzada e Daniel 

Coelho Bittencourt para discutirem e 

deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) 

Leitura e Apresentação de Informativos; 

2) Apresentação da nova Secretária 

Executiva do CME – Paraíba do Sul. 

3) Leitura, discussão e apontamentos 

finais sobre o Regimento Escolar da 

Rede Municipal de Paraíba do Sul – RJ. 

Iniciou-se a reunião com a presidente 

Djenaine Sibyl lendo e mostrando, aos 

demais conselheiros, os informativos 

inerentes aos Encontros Regionais dos 

CMEs da Regional Sudoeste I. Todos 

tendo tomado ciência e salientando 

a importância desses momentos de 

discussão, deu-se sequência a pauta 

da reunião e foi apresentada, como 

nova Secretária Executiva do CME de 

Paraíba do Sul, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino. E, por último, finalizando 

as discussões acerca do Regimento 

Escolar da Rede Municipal, foi retomado 

o estudo do mesmo e os apontamentos 

finais foram feitos, por meio de parecer 

técnico deste colegiado, para que ele 

seja devolvido à Secretaria Municipal 

de Educação para eventuais avaliações 

e ajustes. Nada mais havendo a constar, 

eu, Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

nova Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, dezenove de março de 

dois mil e dezoito.
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• Estudantes de cursos técnicos dos 

institutos federais e/ou das universidades 

públicas e/ou particulares;  

• Pessoas com conhecimento 

comprovado na área de apoio à docência, 

preferencialmente em alfabetização, 

com formação de nível médio completo.

4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES 

DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA. 

4.1. O assistente de alfabetização apoiará 

o professor alfabetizador nas Unidades 

Escolares considerando os critérios 

estabelecidos nesta Portaria. 

4.2 O assistente de alfabetização 

atuará nas Unidades Escolares da Rede 

Municipal de Paraíba do Sul  pelo período 

de 5 horas semanais.

4.3 Os atendimentos de cada assistente 

as escolas, não podem – somados - 

ultrapassar 40 horas semanais, ou seja, 

8 turmas.

4.4 Considera-se o apoio dos assistentes 

de alfabetização ao professor 

alfabetizador como de natureza 

voluntária nos termos da Lei Federal 

nº 9.608/1998 – Lei do Voluntariado. 

Considera-se serviço voluntário, a 

atividade não remunerada, que tenha 

objetivos cívicos, culturais, educacionais, 

científcos, recreativos ou de assistência 

social, inclusive mutualidade. 

4.5. O serviço voluntário não gera 

vínculo empregatício, nem obrigação de 

natureza trabalhista previdenciária ou 

afim. 

4.6 – O voluntário poderá ser ressarcido 

pelas despesas que comprovadamente 

realizar no desempenho das atividades.

4.7 O valor mensal por turma a 

ser recebido pelo Assistente de 

Alfabetização, a título de ressarcimento 

de despesas pessoais segue descrito: 

Unidade escolar Carga horária  Valor 

por turma 

Não vulnerável 5 horas semanais  

R$ 150,00

4.8. São atribuições do assistente de 

alfabetização: 

• Participar do planejamento das 

atividades juntamente com a 

Coordenação do Programa na escola;

• Cumprir carga horária de acordo 

com as diretrizes e especificidades do 

Programa; 

• Auxiliar o professor alfabetizador nas 

atividades estabelecidas e planejadas 

por ele; 

• Acompanhar o desempenho escolar dos 

alunos, inclusive efetuando o controle da 

frequência; 

• Elaborar e apresentar à coordenação, 

relatório dos conteúdos e atividades 

realizadas mensalmente;

• Acessar o sistema de monitoramento 

do Programa/CAED digital, cadastrar as 

atividades pedagógicas desenvolvidas, 

para que o Professor ou o Coordenador 

da escola analisem e validem 

posteriormente;

• Cumprir com responsabilidade, 

pontualidade e assiduidade suas 

obrigações junto ao Programa; 

• Realizar as formações indicadas pelo 

MEC. 

5. DAS INSCRIÇÕES: 

5.1. A inscrição do candidato implicará 

o conhecimento e aceitação tácita das 

normas e condições estabelecidas neste 

Edital, em relação às quais não poderá 

alegar desconhecimento. 

5.2. No ato da inscrição o candidato fará 

a opção pela preferência do local de 

trabalho.

 5.3. Não será cobrada taxa de inscrição. 

5.4. No ato da inscrição o candidato 

deverá entregar os seguintes 

documentos: 

a) Ficha de inscrição (anexo I) 

devidamente preenchida, com todos 

os dados solicitados, sem emendas 

e/ou rasuras; b) Fotocópias nítidas 

dos seguintes documentos, com a 

apresentação dos originais para fins de 

conferência: 

I - Carteira de Identidade (frente e verso);

 II - CPF; 

IV - Comprovante de residência; 

V - Diploma (para candidatos graduados 

ou Histórico atualizado e comprovante 

de matrícula do Instituto Federal e/ou 

da Universidade, quando se tratar de 

estudante universitário; 

VI - Comprovante de curso e de 

habilidade na área de apoio à docência, 

preferencialmente em alfabetização. No 

caso de conhecimentos específicos é 

necessário que o candidato apresente 

documentos que comprovem suas 

habilidades (declarações, releases, 

portfólios, matérias de jornais, e etc.) 

5.5. As informações prestadas na 

ficha de inscrição do Processo 

Seletivo Simplificado são de inteira 

responsabilidade do candidato, ficando 

a Coordenação no direito de excluí-

lo, caso comprove inveracidades das 

informações.

5.6. Não serão aceitos documentos após 

o ato da inscrição. 

5.7. Será entregue ao candidato 

o comprovante de requerimento 

de inscrição do Processo Seletivo 

Simplificado. 

5.8. Serão eliminados os candidatos 

que não apresentarem a documentação 

exigida. 

6. DA QUANTIDADE DE VAGAS 

6.1 Serão disponibilizadas vagas para 

Assistentes de Alfabetização do 

Programa Mais Alfabetização no âmbito 

Município de Paraíba do Sul/RJ, de 

acordo com a necessidade das escolas, 

conforme anexo II.

7. DA SELEÇÃO

7.1. A Secretaria Municipal de Educação 

instituirá Comissão da Seleção Pública dos 

Assistentes de Alfabetização Voluntários 

do Programa Mais Alfabetização, através 

de Portaria, responsável por coordenar e 

executar todo o processo seletivo. 

7.2. A seleção se dará por análise de 

Currículo comprovado.

7.3 A comprovação do currículo se 

dará por meio da apresentação dos 

documentos estipulados acima que 

atestam a titularidade do candidato e 

pontuarão da seguinte forma: 

Experiência a ser comprovada 

Pontuação

Pedagogo e/ou Licenciado 3  

pontos

Experiência comprovada em 

alfabetização nos últimos 5 anos 

(magistério ou participação em projetos) 

(mínimo de 6 meses)  4  pontos 

(máximo de 2 anos, ou seja 1 ponto a 

cada 6 meses)

Magistério em outras etapas do Ensino 

Fundamental (mínimo de 6 meses) 2 

pontos (máximo de 2 anos, ou seja 0,5 

ponto a cada 6 meses)

Cursando licenciatura em Pedagogia e/

ou magistério 1  ponto

Pontuação máxima 10  pontos

Obs.: Os pontos referentes à Licenciatura/

cursando licenciatura/magistério não 

são cumulativos. 

7.4. A análise de currículo (Experiência 

comprovada)  pontuarão no máximo 10 

pontos. 

7.5. O candidato será eliminado caso não 

atenda as exigências deste Edital. 

7.6. O resultado será organizado e 

publicado no site da Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul, por ordem de 

classificação. 

7.7. Se ocorrer empate na nota final terá 

preferência, sucessivamente, o candidato 

que: 

a) Maior experiência em alfabetização;

b) Caso permaneça o empate, a maior 

idade.

7.8. Todos os candidatos habilitados serão 

considerados aprovados constituindo 

assim o banco de Assistentes de 

Alfabetização do Programa Mais 

Alfabetização da Secretaria Municipal de 

Educação.

7.9. A lotação acontecerá conforme 

ordem de classificação e disponibilidade 

do candidato, bem como a necessidade 

das unidades escolares.

7.10. A classificação final será divulgada 

em data a ser definida pela Comissão de 

Seleção, no cronograma 

(item 10)

8. DA LOTAÇÃO 

8.1. A lotação obedecerá a ordem 

decrescente de classificação dos 

candidatos aprovados na seleção e o 
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atendimento dos critérios estabelecidos 

no item 2.2. deste Edital. 

8.2. Será reservado o percentual de 

2%(dois por cento) das carências 

surgidas aos portadores de deficiência 

física, ficando a lotação vinculada à 

ordem decrescente de classificação dos 

deficientes físicos e à capacidade para 

exercício da função.

8.3. Os candidatos classificados, 

preenchidos os requisitos constantes 

no item 2.2.  deste Edital, assinarão o 

Termo de Compromisso para prestação 

as atividades de Assistentes de 

Alfabetização, pelo prazo de 6 (seis) 

meses, período este que poderá ser 

alterado de acordo com normas e 

diretrizes a serem estabelecidas pelo 

FNDE/MEC. 

8.4. Em caso de desistência será 

convocado para lotação, o candidato 

classificado segundo a ordem 

decrescente de pontos, no impedimento 

de aceite da vaga disponível, o 

selecionado será mantido no cadastro, 

ocupando a última colocação e podendo 

ser convocado enquanto durar a vigência 

deste cadastro

9. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

9.1. O Assistente de Alfabetização 

receberá, a título de ressarcimento, o 

valor instituído pela Portaria nº 142, de 

22 de fevereiro de 2018, para o Programa 

Mais Alfabetização em 2018. 

9.2. O Assistente de Alfabetização 

selecionado para desenvolver as 

atividades de apoio ao professor 

alfabetizador terá carga horária diária 

mínima de 60 (sessenta) minutos por 

turma.

9.3. A quantidade de turmas de cada 

assistente de alfabetização dependerá 

do tipo de unidade escolar (vulnerável 

ou não vulnerável), do planejamento 

da escola para a atuação do Assistente 

de Alfabetização e da disponibilidade 

de tempo do assistente. O Assistente  

poderá  ter no máximo 8 turmas.

9.4. Os candidatos selecionados deverão 

participar de uma formação inicial para 

desempenho de suas atribuições, em 

local e data a ser definido posteriormente, 

ocasião em que procederão à assinatura 

do Termo de Adesão e Compromisso.

9.5 O Assistente de Alfabetização 

poderá ser desligado a qualquer tempo, 

no caso de: não estar correspondendo 

a finalidade e objetivos do Programa; 

prática de atos de indisciplina, maus 

tratos desabonadores de conduta 

pessoal e profissional. 

9.6. Os casos omissos deste Edital serão 

resolvidos pela Comissão de Inscrição e 

Avaliação junto a secretaria de educação 

Municipal de Paraíba do Sul.

10- CRONOGRAMA 

Nº  ATIVIDADES DATA Horário

1 Publicação do edital 02/05/2018 -----

2 Período de inscrição 3,4, 7, 8 /5/2018 

De 9 às 16 horas

3 Resultado da Avaliação da análise de 

currículo 09/5/2018 A partir das 

17 horas 

4 Resultado parcial 9/5/2018 A partir 

das 16 horas 

6 Interposição de recursos 

10/5/2017 De 9 as 16 horas

7 Resultado final 11/5/2018 A 

partir das 16 horas

8 Apresentação na SEDUC para escolha 

de escolas e formação com os Assistentes 

para início das atividades 14 e 15/5/2018 

9 horas

9 Início das atividades A ser comunicado

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO 

ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 

Nome: ___________________________

Data de Nasc. ___/____/_____

RG: ______________________________

CPF: _____________________________

Endereço:_________________________

_________________________________

Telefone __________________________

celular: ___________________________

Telefone residencial: ________________

Possui deficiência física: (   )sim (  )não 

Formação: ________________________

Cópia em anexo (  ) sim   (   ) Não

Experiência comprovada em 

alfabetização 

(magistério ou participação em 

projetos): 

(máximo 2)

_________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Cópia em anexo (  ) sim   (   ) Não

Magistério em outras etapas do Ensino 

Fundamental (máximo 2 anos):

________________________________

________________________________

________________________________

Cópia em anexo (  ) sim   (   ) Não

Cursando licenciatura em Pedagogia e/

ou 

magistério:   Declaração  (  ) sim   (   ) 

Não

Declaro, sob as penas da lei, que as 

informações acima preenchidas são 

verdadeiras, e aceito  as condições 

estabelecidas no edital que rege este 

Processo seletivo. 

Paraíba do Sul, _____de _________de 

2018

________________________________

Assinatura do candidato

----------------------------------------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

DE PARAÍBA DO SUL COMPROVANTE 

DE 

INSCRIÇÃO – ASSISTENTE DE 

ALFABETIZAÇÃO

Nome do candidato:________________

Data da inscrição __________________

_________________________________

Candidato                                                                            

________________________________

Responsável da comissão

ANEXO II   

Escolas  

Número de turmas 

CIEP BRIZOLAO 442 HAROLDO 

MACHADO DE BARROS 

7 turmas 

E M ALBINO ANTONIO DE 

BARROS 

2 turmas 

E M ANDRADE FIGUEIRA 

2 turmas 

EM ARCANJO ANTONINO LOPES 

2 turmas

E M CONDESSA DO RIO NOVO 

3  turmas 

E M FRANCISCO PEREIRA PAREDES

1 turma 

E M HORACIO DE MELLO 

2 turmas 

E M IRMA MONTEDONIO 

1 turma

E M JORNALISTA SERGIO 

CABRAL 

4 turmas 

E M NICOLAU VISCONTI 

2 turmas 

E M NORBERTO LEAL

2 turmas 

E M PAULO LACERDA 

4 turmas 

E M PREFEITO ROCHA WERNECK 

1 turma

EM PROFª  MARLY MADEIRA SOARES

5 turmas 

E M PROFª SARAH FARIA BRAZ

2 turmas 

E M PROFESSOR MANUEL GONCALVES 

D ASCENSAO 

6 turmas 

EM PROF MELCHOR DEL BLANCO 

MIGUEL

2 turmas 

E M VEREADOR ADEMIR JOSE DA 

SILVA

2 turmas 

E M VEREADOR ANTONIO IGNACIO 

COELHO 

2 turmas
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL/RJ, torna público que fará 

realizar Licitação na Modalidade Pregão 

Presencial nº 035/2018 – Processo 

Licitatório nº 040/2018, cujo objetivo 

é o Registro de Preços para eventuais 

contratações de Serviços de Sonorização 

de Pequeno Porte fixa e Sonorização 

Volante, atendo às Secretarias Municipais 

de Assistência Social e de Educação. 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia 22/05/2018 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, 07 de maio 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 036/2018 – Processo 

Licitatório nº 041/2018, cujo objetivo 

é o Registro de Preços para eventuais 

Prestações de Serviços Gráficos, atendo 

à Secretaria Municipal de Educação. 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia 22/05/2018 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, 07 de maio 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 037/2018 – Processo 

Licitatório nº 042/2018, cujo objetivo 

é o Registro de Preços para eventuais 

Fornecimentos de Medicamentos de 

Referência, genérico e Similar, sobre o 

Maior Desconto Concedido na Tabela 

ABCFARMA, atendo à Secretaria 

PUBLICAÇÕES

PORTARIAS

Municipal de Saúde. “Proposta” e 

“Habilitação” se dará no dia 23/05/2018 

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, 07 de maio 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 038/2018 – Processo 

Licitatório nº 043/2018, cujo objetivo 

é o Registro de Preços para eventuais 

Fornecimentos de LIXEIRAS em 

Polietileno de Alta Densidade, com 

capacidade de: 50 L; 240 L e 700 L, 

atendo à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia 23/05/2018 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, 07 de maio de 2018 

– Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

Plano Municipal de Educação e prevê na 

Meta 5 “Alfabetizar

todas as crianças, no máximo, até o 

final do 3°(terceiro) ano do ensino 

fundamental.

A secretária Municipal de Educação 

de Paraíba do Sul, nomeada pelo ato 

administrativo18/2017, através

do ato de delegação do prefeito no 

decreto 1.489/2017, com fundamento no 

Inciso II, alínea C art.95 da

Lei Orgânica.

RESOLVE:

Art.1°- Instituir a comissão de seleção 

pública dos Assistentes de Alfabetização 

voluntários do Programa

Mais Alfabetização da Rede Municipal de 

PORTARIA GAB/SEDUC N°002 20 DE 

abril DE 2018

Institui a comissão de seleção pública 

dos Assistentes

de Alfabetização voluntários do 

Programa Mais

Alfabetização da Rede Municipal de 

Paraíba Do Sul.

CONSIDERANDO

- A Portaria n°142 de 22/02/2018/MEC, 

Institui o Programa Mais Alfabetização, 

que visa fortalecer e

apoiar as Unidades Escolares no processo 

de alfabetização dos estudantes 

regularmente matriculados

nos 1° e 2° anos iniciais do ensino 

fundamental.

- A Resolução n° 7 de 22/03/2018/FNDE

- A Lei n° 3.187/28/5/2015 que aprova o 

Paraíba Do Sul.

Parágrafo Único - A Comissão será 

composta pelos servidores abaixo 

identificados:

1 - Alessandra Govêa Sátiro

2 - Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

3 - Maria Adelaide Capella de Carvalho

Art.2°- A participação na Comissão 

será considerada de relevante interesse 

público e não será

remunerada. ‘

Art.S”- Esta portaria entra em vigor na 

data de sua publicação.

Prefeitura firma convênio 
com a Universidade 
Estácio de Sá

A partir deste mês de maio, os funcionários efetivos e contratados da Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul terão direito a um desconto de 40% nas mensalidades de qualquer um 

dos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela Universidade Estácio de Sá. 

O desconto também é estendido para os dependentes diretos dos funcionários (esposo, 

esposa e filhos).

A parceria foi firmada na última sexta-feira, dia 04 de maio, em reunião na sede 

da Prefeitura. Participaram da reunião a secretaria municipal de planejamento e 

administração, Izabel Mendonça, a secretaria municipal de educação, Neila Bouzada, a 

coordenadora do setor de fisioterapia da prefeitura, Jeisan Bernardes, o chefe do setor 

de recursos humanos da prefeitura, Álvaro Alvim, a reitora da Estácio Juiz de Fora, 

Márcia Medeiros e o gestor comercial da Estácio, Diego Gonçalves.

A Estácio de Sá é uma das universidades particulares mais conceituadas do país e os 

descontos oferecidos aos funcionários da prefeitura incluem os cursos presenciais, 

semipresenciais e à distância, em todos os campus Estácio de Sá no Brasil.

O convênio é válido somente para matrículas feitas a partir deste mês de maio. Para 

ter direito aos 40% de desconto é necessário apresentar o contracheque ou declaração 

comprovando o vínculo empregatício com a Prefeitura de Paraíba do Sul.


