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A população de Paraíba do Sul 
finalmente terá acesso a transporte 
público de qualidade. Os novos 
ônibus urbanos, que funcionam a 
serviço da Prefeitura Municipal, 
chegaram à cidade na manhã da 
última quarta-feira, dia 20 de junho, e 
já estão nas ruas circulando 
normalmente.

Os veículos são de ótima qualidade, 
com conforto, acessibilidade, 
segurança e funcionarão com ar 
condicionado. Todos foram 
vistoriados na Secretaria de Obras, 
Transportes e Projetos para que 
pudessem circular perfeitamente, 
atendendo a população em todos os 
bairros da cidade.

Os ônibus pertencem à empresa 
Transportes e Turismo São Jorge Ltda, 
um grupo empresarial que atua em 
várias cidades do Estado do Rio de 
Janeiro realizando o serviço de 
transporte coletivo com linhas 
estaduais, municipais e escolares, com 
grande experiência no ramo de 
transporte urbano e com mais 30 
anos no mercado.

Para que este serviço de qualidade no 
transporte público pudesse ser 
implementado em Paraíba do Sul, foi 
necessário um reajuste de 27% nas 
passagens de todas as linhas que 
atendem a cidade, e o novo valor será 
de R$ 2,80 para as principais rotas. 
Mesmo com o reajuste, o preço da 

passagem em Paraíba do Sul ainda é o 
segundo mais baixo na comparação 
com todos os municípios da região.
 Os vales-transportes dos passageiros 
que utilizavam os ônibus da Viação 
Paraíba poderão ser utilizados 
normalmente nos novos ônibus até o 
dia 10 de julho. Os vales-transportes 
com o valor reajustado poderão ser 
adquiridos em breve no prédio da 
prefeitura municipal.

Os novos horários e itinerários das 
linhas seguem uma avaliação feita 
pela Prefeitura, e poderão sofrer 
reajustes conforme a necessidade da 
população e análise do serviço. 
O prefeito Doutor Alessandro lembrou 
o transporte público de qualidade era 
uma das principais reivindicações da 

população e que a ação emergencial 
da prefeitura, em conjunto com a 
Câmara de Vereadores, visa atender a 
esta necessidade.

“A prefeitura assumiu a 
responsabilidade pelo transporte 
público coletivo da cidade com o 
objetivo de melhorar o serviço, e é isto 
que estamos fazendo. Trouxemos 
novos ônibus que irão atender com 
dignidade à população. Não era 
possível mais conviver com os riscos e 
transtornos que a antiga empresa 
oferecia aos passageiros. Vamos 
seguir escutando a população e se 
necessário readequar horários e rotas 
para que nenhum usuário seja 
prejudicado” – afirmou Doutor 
Alessandro

Novos ônibus começam a circular 
em Paraíba do Sul
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HORÁRIOS
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TARIFAS



disposições em contrário.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
007/2018, Art. 24, Inciso IV, da Lei 
Federal nº 8.666/93,Processo 
Administrativo nº 2018/6/5204 cujo 
objetivo é a Locação de 12 (doze) 
ônibus, dotados de catraca e 
acessibilidade, destinados àrealização 
do Transporte Coletivo no Município de 
Paraíba do Sul/RJ. Contratação esta de 
natureza imprescindível para a 
continuidade dos serviços de 
Transporte de passageiros (coletivo), 
na zona rural e urbana. A contratação 
será feita através da seguinte empresa: 
TRANSPORTE E TURISMO SÃO 
JORGE LTDA-ME, CNPJ 
30.594.212/0001-05, pelo período de 
03 (três) meses. RATIFICO, de acordo 
com o Art. 26, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas posteriores alterações, 
a Dispensa de Licitação, supra. Paraíba 
do Sul/RJ, 19 de junho de 2018.
Extrato de Contrato nº 037/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul/RJ
Contratada: Transporte e Turismo São 
Jorge Ltda - ME

CNPJ: 30.594.212/0001-05
Vigência: 19/06/2018 a 19/09/2018
Valor: R$ 569.520,00 (quinhentos e 
sessenta e nove mil quinhentos e vinte 
reais), pelo período de 90 (noventa) 
dias.
Autorização: Alessandro Cronge 
Bouzada – Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
039/2018 – Processo Licitatório nº 
044/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais fornecimentos 
de Óleo Diesel S10 e Gasolina 
Comum,diretamente nos Tanques 
instalados na Avenida Prefeito Bento 
Gonçalves Pereira, nº 1322, Bairro 
Palhas, na cidade de Paraíba do Sul/RJ, 
para atendimento às demandas da 
frota de veículos e máquinas pesadas 
do Município de Paraíba do Sul/RJ, 
durante o período de 12 (doze) 
meses.O Credenciamento e o 
recebimento dos envelopes “Proposta” 
e “Habilitação” será no dia03/07/2018 
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, 18 de junho 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 
Municipal de Saúde. O recebimento 
dos envelopes: “Proposta” e 
“Habilitação” se dará no 
dia04/07/2018 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, 20 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 
043/2018 – Processo Licitatório nº 
048/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Locações de 
veículos tipo VAN, com no mínimo 16 
lugares,para transporte de pacientes 
para tratamento fora do domicílio, 
atendendo à Secretaria Municipal de 
Saúde. O Credenciamento e o 
recebimento dos Envelopes “Proposta” 

e “Habilitação” se dará no 
dia04/07/2018 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, 20 de 
junho 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 
044/2018 – Processo Licitatório nº 
049/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Fornecimentos 
de Lâmpadas de LED e Acessórios para 
manutenção da iluminação pública do 
Município de Paraíba do Sul, atendo à 
Secretaria Municipal de Transporte, 
Obras e Projetos. O recebimento dos 
envelopes: “Proposta” e “Habilitação” 
se dará no dia05/07/2018 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, 20 de maio de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.
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ATOS DO GOVERNO

ERRATAS

ERRATA 01
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
03/2017
Altera a Convocação n.º 99 do 
Processo Seletivo Simplificado 
03/2017, conforme se segue:
Onde se lê:
No dia 18 de junho de 2018, sexta-feira, 
de 9 às 11 horas;
Leia-se:
No dia 18 de junho de 2018, 
segunda-feira, de 9 às 11 horas.
Os demais itens do citado Edital 
permanecem com a mesma redação.
Paraíba do Sul, 18 de junho de 2018
Elis da Costa Cândido
Setor de Gestão Pública

ERRATA 02
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
03/2017
Altera a Convocação n.º 100 do 
Processo Seletivo Simplificado 
03/2017, conforme se segue: Onde se 
lê: No dia 18 de junho de 2018, 
sexta-feira, de 9 às 11 horas; Leia-se: No 
dia 18 de junho de 2018, segunda-feira, 
de 9 às 11 horas. Os demais itens do 
citado Edital permanecem com a 
mesma redação.
Paraíba do Sul, 18 de junho de 2018
Elis da Costa Cândido
Setor de Gestão Pública 

COMUNICADOS

COMUNICADO 58
Considerando: que o edital n.º 03/2017, 
diz em seu artigo 13, item 13.3, que será 
automaticamente reclassificado para o 
último lugar da listagem de 
classificação geral da respectiva 
função o convocado que não 
comparecer nos prazos estipulados no 
Edital de Convocação e pelo órgão 
responsável pela convocação;
Considerando: que a candidata não 
compareceu ao Setor de Gestão 
Pública no prazo estipulado pela 
Convocação 99 para cumprir as 
exigências de contratação;
A Comissão Organizadora e Avaliadora 
do Processo Seletivo Simplificado, 
considerando também os itens 11.7 e 
11.8 do Edital 03/2017, comunica a 
reclassificação do Processo Seletivo 
Simplificado de CLARICE PEREIRA DE 
SOUZA SANTANA, inscrita para a 
função de Professor I.
Paraíba do Sul, 18 de junho de 2018.
COMISSÃO ORGANIZADORA E 
AVALIADORA

COMUNICADO 59
Considerando: que o edital n.º 03/2017, 

diz em seu artigo 13, item 13.3, que será 
automaticamente reclassificado para o 
último lugar da listagem de 
classificação geral da respectiva 
função o convocado que não 
comparecer nos prazos estipulados no 
Edital de Convocação e pelo órgão 
responsável pela convocação; 
Considerando: que a candidata não 
compareceu ao Setor de Gestão 
Pública no prazo estipulado pela 
Convocação 99 para cumprir as 
exigências de contratação;
A Comissão Organizadora e Avaliadora 
do Processo Seletivo Simplificado, 
considerando também os itens 11.7 e 
11.8 do Edital 03/2017, comunica a 
reclassificação do Processo Seletivo 
Simplificado de DENISE REGINA 
HENRIQUE JACOB, inscrita para a 
função de Professor I.
Paraíba do Sul, 18 de junho de 2018.
COMISSÃO ORGANIZADORA E 
AVALIADORA

CONVOCAÇÕES

COMUNICADO 101
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
03/2017
Tendo em vista a eliminação de Clarice 
Pereira de Souza Santana, dada através 
do Comunicado n.º 58, fica a candidata 
abaixo discriminada CONVOCADA a 
comparecer ao Setor de Gestão 
Pública, sito a Rua Visconde da 
Paraíba, n.º 11 – Anexo à Prefeitura - 
Centro – Paraíba do Sul – RJ, no dia 19 
de junho de 2018, terça-feira, de 9 às 11 
horas, munida dos seguintes 
documentos:
– XEROX DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE
– XEROX DO CPF
– XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E 
COMPROVANTE DA ÚLTIMA 
VOTAÇÃO
– XEROX DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO OU CASAMENTO
– XEROX DA CERTIDÃO NASCIMENTO 
FILHOS MENORES DE 14 ANOS (se 
houver)
– XEROX DA CARTEIRA DE 
TRABALHO (FOTO E VERSO)
– XEROX DO CARTÃO DE PIS/PASEP
– XEROX DO COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA (recente)
– 01 FOTO 3X4
– XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO 
COMO PRÉ-REQUISITO
– XEROX CERTIFICADO DE 
RESERVISTA (se homem)
CANDIDATOS CONVOCADOS:
• Lívia Cardoso Campiotto – Professor I
Paraíba do Sul, 18 de junho de 2018.
Elis da Costa Cândido
Setor de Gestão Pública

COMUNICADO 102
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
03/2017
Tendo em vista a eliminação de Denise 
Regina Henrique Jacob, dada através 
do Comunicado n.º 59, fica a candidata 
abaixo discriminada CONVOCADA a 
comparecer ao Setor de Gestão 
Pública, sito a Rua Visconde da 
Paraíba, n.º 11 – Anexo à Prefeitura - 
Centro – Paraíba do Sul – RJ, no dia 19 
de junho de 2018, terça-feira, de 9 às 11 
horas, munida dos seguintes 
documentos: – XEROX DA CARTEIRA 
DE IDENTIDADE – XEROX DO CPF – 
XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E 
COMPROVANTE DA ÚLTIMA 
VOTAÇÃO – XEROX DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO OU CASAMENTO – 
XEROX DA CERTIDÃO NASCIMENTO 
FILHOS MENORES DE 14 ANOS (se 
houver) – XEROX DA CARTEIRA DE 
TRABALHO (FOTO E VERSO) – 
XEROX DO CARTÃO DE PIS/PASEP – 
XEROX DO COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA (recente) – 01 FOTO 3X4 
– XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO 
COMO PRÉ-REQUISITO – XEROX 
CERTIFICADO DE RESERVISTA (se 
homem) CANDIDATOS 
CONVOCADOS:
• Márcia Ferreira de Souza Maltez – 
Professor I
Paraíba do Sul, 18 de junho de 2018.
Elis da Costa Cândido
Setor de Gestão Pública

DECRETO

DECRETO Nº 1.589/2018

DISPÕE SOBRE O EXPEDINETE NAS 
REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS 
NOS DIAS EM QUE A SELEÇÃO 
BRASILEIRA DE FUTEBOL 
PARTICIPAR DA COPA DO MUNDO 
FIFA 2018, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 
Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 
suas atribuições legais, previstas no 
Art. 95. Inciso I, alínea F, da Lei 
Orgânica Municipal, e 
CONSIDERANDO o decreto estadual 
n° 46.335 de 11 de junho de 2018, que 
dispõe sobre o recesso no âmbito do 
Estado do Rio de Janeiro ; 
CONSIDERANDO o recesso forense 
instituído pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro; 
CONSIDERANDO que as festividades 
da Copa do Mundo são objeto de 
grande movimentação nacional e que 
as Secretarias Municipais já se 
adequaram ao ponto facultativo, sem 
prejuízo dos serviços prestados à 
população Sul Paraibana; D E C R E T A: 
Art. 1º. Fica decretado que o 
expediente nas repartições públicas 

O SUL PARAIBANO
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estaduais, nos dias em que a seleção 
Brasileira de Futebol participar da copa 
do mundo FIFA 2018, na forma que 
segue: a) No dia 22 de junho de 2018 
(sexta-feira) fica considerado 
facultativo o ponto nas repartições 
públicas municipais. b) No dia 27 de 
junho de 2018 (quarta-feira) o 
expediente terá início a partir das 8:30 
horas e se encerrará as 13:00 horas.
Parágrafo Primeiro: Nas repartições 
cujas atividades não possam ser 
suspensas, em virtude de exigências 
técnicas ou por motivo de interesse 
público, o expediente será definido 
pelos respectivos responsáveis das 
unidades. Parágrafo Segundo: As 
unidades escolares, em virtude dos dias 
letivos, seguirão a orientação enviada 
pela Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação e revoga as 



disposições em contrário.
Paraíba do Sul, 18 de Junho de 2018

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
007/2018, Art. 24, Inciso IV, da Lei 
Federal nº 8.666/93,Processo 
Administrativo nº 2018/6/5204 cujo 
objetivo é a Locação de 12 (doze) 
ônibus, dotados de catraca e 
acessibilidade, destinados àrealização 
do Transporte Coletivo no Município de 
Paraíba do Sul/RJ. Contratação esta de 
natureza imprescindível para a 
continuidade dos serviços de 
Transporte de passageiros (coletivo), 
na zona rural e urbana. A contratação 
será feita através da seguinte empresa: 
TRANSPORTE E TURISMO SÃO 
JORGE LTDA-ME, CNPJ 
30.594.212/0001-05, pelo período de 
03 (três) meses. RATIFICO, de acordo 
com o Art. 26, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas posteriores alterações, 
a Dispensa de Licitação, supra. Paraíba 
do Sul/RJ, 19 de junho de 2018.
Extrato de Contrato nº 037/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul/RJ
Contratada: Transporte e Turismo São 
Jorge Ltda - ME

CNPJ: 30.594.212/0001-05
Vigência: 19/06/2018 a 19/09/2018
Valor: R$ 569.520,00 (quinhentos e 
sessenta e nove mil quinhentos e vinte 
reais), pelo período de 90 (noventa) 
dias.
Autorização: Alessandro Cronge 
Bouzada – Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
039/2018 – Processo Licitatório nº 
044/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais fornecimentos 
de Óleo Diesel S10 e Gasolina 
Comum,diretamente nos Tanques 
instalados na Avenida Prefeito Bento 
Gonçalves Pereira, nº 1322, Bairro 
Palhas, na cidade de Paraíba do Sul/RJ, 
para atendimento às demandas da 
frota de veículos e máquinas pesadas 
do Município de Paraíba do Sul/RJ, 
durante o período de 12 (doze) 
meses.O Credenciamento e o 
recebimento dos envelopes “Proposta” 
e “Habilitação” será no dia03/07/2018 
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, 18 de junho 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 
Municipal de Saúde. O recebimento 
dos envelopes: “Proposta” e 
“Habilitação” se dará no 
dia04/07/2018 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, 20 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 
043/2018 – Processo Licitatório nº 
048/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Locações de 
veículos tipo VAN, com no mínimo 16 
lugares,para transporte de pacientes 
para tratamento fora do domicílio, 
atendendo à Secretaria Municipal de 
Saúde. O Credenciamento e o 
recebimento dos Envelopes “Proposta” 

e “Habilitação” se dará no 
dia04/07/2018 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, 20 de 
junho 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 
044/2018 – Processo Licitatório nº 
049/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Fornecimentos 
de Lâmpadas de LED e Acessórios para 
manutenção da iluminação pública do 
Município de Paraíba do Sul, atendo à 
Secretaria Municipal de Transporte, 
Obras e Projetos. O recebimento dos 
envelopes: “Proposta” e “Habilitação” 
se dará no dia05/07/2018 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, 20 de maio de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.
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Altera a Convocação n.º 99 do 
Processo Seletivo Simplificado 
03/2017, conforme se segue:
Onde se lê:
No dia 18 de junho de 2018, sexta-feira, 
de 9 às 11 horas;
Leia-se:
No dia 18 de junho de 2018, 
segunda-feira, de 9 às 11 horas.
Os demais itens do citado Edital 
permanecem com a mesma redação.

Elis da Costa Cândido
Setor de Gestão Pública

Altera a Convocação n.º 100 do 
Processo Seletivo Simplificado 
03/2017, conforme se segue: Onde se 
lê: No dia 18 de junho de 2018, 
sexta-feira, de 9 às 11 horas; Leia-se: No 
dia 18 de junho de 2018, segunda-feira, 
de 9 às 11 horas. Os demais itens do 
citado Edital permanecem com a 
mesma redação.

Elis da Costa Cândido
Setor de Gestão Pública 

Considerando: que o edital n.º 03/2017, 
diz em seu artigo 13, item 13.3, que será 
automaticamente reclassificado para o 
último lugar da listagem de 
classificação geral da respectiva 
função o convocado que não 
comparecer nos prazos estipulados no 
Edital de Convocação e pelo órgão 
responsável pela convocação;
Considerando: que a candidata não 
compareceu ao Setor de Gestão 
Pública no prazo estipulado pela 
Convocação 99 para cumprir as 
exigências de contratação;
A Comissão Organizadora e Avaliadora 
do Processo Seletivo Simplificado, 
considerando também os itens 11.7 e 
11.8 do Edital 03/2017, comunica a 
reclassificação do Processo Seletivo 
Simplificado de CLARICE PEREIRA DE 
SOUZA SANTANA, inscrita para a 
função de Professor I.

COMISSÃO ORGANIZADORA E 
AVALIADORA

Considerando: que o edital n.º 03/2017, 

diz em seu artigo 13, item 13.3, que será 
automaticamente reclassificado para o 
último lugar da listagem de 
classificação geral da respectiva 
função o convocado que não 
comparecer nos prazos estipulados no 
Edital de Convocação e pelo órgão 
responsável pela convocação; 
Considerando: que a candidata não 
compareceu ao Setor de Gestão 
Pública no prazo estipulado pela 
Convocação 99 para cumprir as 
exigências de contratação;
A Comissão Organizadora e Avaliadora 
do Processo Seletivo Simplificado, 
considerando também os itens 11.7 e 
11.8 do Edital 03/2017, comunica a 
reclassificação do Processo Seletivo 
Simplificado de DENISE REGINA 
HENRIQUE JACOB, inscrita para a 
função de Professor I.

COMISSÃO ORGANIZADORA E 
AVALIADORA

Tendo em vista a eliminação de Clarice 
Pereira de Souza Santana, dada através 
do Comunicado n.º 58, fica a candidata 
abaixo discriminada CONVOCADA a 
comparecer ao Setor de Gestão 
Pública, sito a Rua Visconde da 
Paraíba, n.º 11 – Anexo à Prefeitura - 
Centro – Paraíba do Sul – RJ, no dia 19 
de junho de 2018, terça-feira, de 9 às 11 
horas, munida dos seguintes 
documentos:
– XEROX DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE
– XEROX DO CPF
– XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E 
COMPROVANTE DA ÚLTIMA 
VOTAÇÃO
– XEROX DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO OU CASAMENTO
– XEROX DA CERTIDÃO NASCIMENTO 
FILHOS MENORES DE 14 ANOS (se 
houver)
– XEROX DA CARTEIRA DE 
TRABALHO (FOTO E VERSO)
– XEROX DO CARTÃO DE PIS/PASEP
– XEROX DO COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA (recente)
– 01 FOTO 3X4
– XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO 
COMO PRÉ-REQUISITO
– XEROX CERTIFICADO DE 
RESERVISTA (se homem)
CANDIDATOS CONVOCADOS:
• Lívia Cardoso Campiotto – Professor I

Elis da Costa Cândido
Setor de Gestão Pública

Tendo em vista a eliminação de Denise 
Regina Henrique Jacob, dada através 
do Comunicado n.º 59, fica a candidata 
abaixo discriminada CONVOCADA a 
comparecer ao Setor de Gestão 
Pública, sito a Rua Visconde da 
Paraíba, n.º 11 – Anexo à Prefeitura - 
Centro – Paraíba do Sul – RJ, no dia 19 
de junho de 2018, terça-feira, de 9 às 11 
horas, munida dos seguintes 
documentos: – XEROX DA CARTEIRA 
DE IDENTIDADE – XEROX DO CPF – 
XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E 
COMPROVANTE DA ÚLTIMA 
VOTAÇÃO – XEROX DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO OU CASAMENTO – 
XEROX DA CERTIDÃO NASCIMENTO 
FILHOS MENORES DE 14 ANOS (se 
houver) – XEROX DA CARTEIRA DE 
TRABALHO (FOTO E VERSO) – 
XEROX DO CARTÃO DE PIS/PASEP – 
XEROX DO COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA (recente) – 01 FOTO 3X4 
– XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO 
COMO PRÉ-REQUISITO – XEROX 
CERTIFICADO DE RESERVISTA (se 
homem) CANDIDATOS 
CONVOCADOS:
• Márcia Ferreira de Souza Maltez – 
Professor I

Elis da Costa Cândido
Setor de Gestão Pública

DISPÕE SOBRE O EXPEDINETE NAS 
REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS 
NOS DIAS EM QUE A SELEÇÃO 
BRASILEIRA DE FUTEBOL 
PARTICIPAR DA COPA DO MUNDO 
FIFA 2018, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 
Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 
suas atribuições legais, previstas no 
Art. 95. Inciso I, alínea F, da Lei 
Orgânica Municipal, e 
CONSIDERANDO o decreto estadual 
n° 46.335 de 11 de junho de 2018, que 
dispõe sobre o recesso no âmbito do 
Estado do Rio de Janeiro ; 
CONSIDERANDO o recesso forense 
instituído pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro; 
CONSIDERANDO que as festividades 
da Copa do Mundo são objeto de 
grande movimentação nacional e que 
as Secretarias Municipais já se 
adequaram ao ponto facultativo, sem 
prejuízo dos serviços prestados à 
população Sul Paraibana; D E C R E T A: 
Art. 1º. Fica decretado que o 
expediente nas repartições públicas 

estaduais, nos dias em que a seleção 
Brasileira de Futebol participar da copa 
do mundo FIFA 2018, na forma que 
segue: a) No dia 22 de junho de 2018 
(sexta-feira) fica considerado 
facultativo o ponto nas repartições 
públicas municipais. b) No dia 27 de 
junho de 2018 (quarta-feira) o 
expediente terá início a partir das 8:30 
horas e se encerrará as 13:00 horas.
Parágrafo Primeiro: Nas repartições 
cujas atividades não possam ser 
suspensas, em virtude de exigências 
técnicas ou por motivo de interesse 
público, o expediente será definido 
pelos respectivos responsáveis das 
unidades. Parágrafo Segundo: As 
unidades escolares, em virtude dos dias 
letivos, seguirão a orientação enviada 
pela Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação e revoga as 

Estagiários da prefeitura participam de palestra 

sobre Postura Profissional e Marketing Pessoal
Os estagiários da prefeitura de 

Paraíba do Sul participaram de uma 

palestra de capacitação sobre 

Postura Profissional e Marketing 

Pessoal. O encontro aconteceu no 

auditório da sede do poder 

executivo e foi ministrada pela 

coordenadora do CIEE-RJ, 

Alessandra Aréas.

Na ocasião, o prefeito, Doutor 

Alessandro, conversou com todos 

estagiários para falar sobre o 

orgulho que ele tem em zelar por 

esta política pública que tanto 

beneficia dezenas de jovens. “Somos 

o município que mais emprega 

estagiários na Região Centro Sul 

Fluminense. Este compromisso vem 

mudando vidas e dando 

oportunidade. Com o dinheiro da 

Bolsa Auxílio os estudantes custeiam 

seu transporte universitário, gastam 

com alimentação e material didático, 

ajudam na renda familiar e possuem 

a oportunidade de obterem 

experiência profissional.” – frisou 

Doutor Alessandro.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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A Secretaria Municipal do Ambiente 
e Desenvolvimento deu início esta 
semana ao descarte sustentável dos 
itens que foram arrecadados por 
alunos de oito escolas da rede 
municipal de ensino na 1ª 
Ecogincana, realizada no dia 8 de 
junho em parceria com a Secretaria 
de Educação.
 
O biólogo e secretário, Cláudio 
Ribeiro, está coordenando a 
destinação correta de tudo que foi 
recolhido. Foram arrecadados 5.080 
litros de óleo de soja, que foram 
trocados por desinfetante e cloro 
para serem doados ao Asilo Lar 

Vicentino e ao Instituto Imaculado 
Coração de Maria (Seminário). 
As 13.112 garrafas pets arrecadadas 
foram e a renda obtida irá custear a 
entrada de 270 alunos no Cine Show, 
em Três Rios.

Já os 136,9 Kg de pilhas e baterias e 
os 1.733 itens de lixo eletroeletrônico 
e eletrodoméstico sem uso serão 
trocados por computadores novos 
para serem doados a escolas da rede 
municipal. 
A gincana também colheu alimentos 
não perecíveis para entidades de 
caridade, conseguindo arrecadar 
555 Kg.

Na manhã desta quinta-feira, dia 
14, a Secretaria Municipal de Saúde 
entregou uma Van nova para 
atender os pacientes que realizam 
hemodiálise e outros 
procedimentos em municípios 
vizinhos.

O Prefeito Doutor Alessandro 

relata como a hemodiálise era feita 
durante anos: “A hemodiálise era 
feita com Kombi velha e eu 
entendo que as condições eram 
ruins. Nós fizemos um esforço 
junto com a Secretaria Municipal 
de Saúde e com a Câmara 
Municipal de Vereadores e estamos 
entregando uma Van nova. É uma 

Prefeitura adquire Van 0 km para a 
Saúde

Secretaria de Ambiente inicia descarte 
sustentável de itens arrecadados na 1ª 
Ecogincana de Paraíba do Sul

Van 0 km, de 16 lugares, com ar 
condicionado e bancos 
reclináveis para que esses 
pacientes tenham conforto, 
porque nós sabemos do 
sofrimento deles”.

O transporte vai beneficiar 
também pacientes que fazem 
tratamento fora do domicílio. 
“Essa Van vai funcionar para a 
hemodiálise segunda, quarta e 
sexta-feira, e na terça e 
quinta-feira ela irá fazer 
transporte para pacientes em 
tratamento fora do domicílio. Ela 
foi adquirida com recursos 
próprios do município, então eu 
fico muito feliz em trazer essa 
boa notícia para todos. A Van 
será emplacada e na próxima 
semana já estará rodando”, 
finalizou o Doutor Alessandro.

O Secretário Municipal, Fabiano 
Ribeiro, agradece mais essa 

conquista. “Eu quero agradecer 
por que a Van foi adquirida com 
recursos próprios em um 
momento de dificuldades. Os 
pacientes de hemodiálise vão ter 
mais conforto, pois sabemos que 
fazer hemodiálise com o 
desconforto de uma Kombi é 
muito difícil. Para nós é muito 
gratificante dar essa notícia aos 
sulparaibanos”, afirmou o 
Secretário.

Vale lembrar que em abril deste 
ano a Saúde municipal recebeu 
também uma ambulância 0 km 
para o SAMU. O Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
é gratuito e funciona 24h 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.


