
 
 

 

EDITAL N° 03/2023 

Chamamento para uso do Transporte Universitário 

 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Paraíba do Sul-RJ, de acordo com a Lei nº 

3.9031/22 e o Decreto nº 2.383/22; 

 

DIVULGA edital e torna público aos interessados, 

que estão abertas as inscrições para o Programa de 

Transporte Universitário para o primeiro semestre de 

2023. 

 

 

1-  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 - O presente Edital tem como finalidade realizar o cadastramento de estudantes, residentes em 

Paraíba do Sul e regularmente matriculados em curso Superior, ou em cursos técnicos e/ou 

profissionalizantes, fornecidos por instituições públicas ou privadas, devidamente autorizados e 

reconhecidos pelo MEC (Ministério da Educação) e que não sejam ofertados na rede de ensino do 

município. 

1.2 - Terá direito ao serviço de transporte os estudantes que necessitem de deslocamento diário ou 

cíclico, para as aulas regulares, nos municípios de Miguel Pereira, Três Rios, Valença e Vassouras. 

1.3 - O meio de transporte a ser oferecido é na modalidade rodoviário; podendo ser feita por 

veículo que compõe a frota do município de Paraíba do Sul-RJ e/ou por veículos de empresas 

terceirizadas contratadas através de procedimentos próprios (Lei  nº 8.663/93); bem como por 

veículos adquiridos através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

1.4 - O transporte será oferecido nos períodos letivos regulares, de segunda a sexta, não 

abarcando períodos de recessos oficiais. 

1.5 - O transporte gratuito será no período noturno, garantindo o trajeto de ida e de volta; devendo-

se estabelecer um ponto comum onde ocorrerão os embarques e desembarques dos estudantes. 



 
1.5.1 - A definição dos pontos de embarque e desembarque ocorrerá após análise das inscrições 

deferidas. 

1.6 - Os estudantes contemplados com programa de transporte técnico e universitário devem: 

1.6.1 - Respeitar os horários e pontos estabelecidos para embarque e desembarque nos trajetos de 

ida e volta à unidade de ensino superior ou aos cursos técnicos e profissionalizantes; 

1.6.2 - Ser responsáveis pelo porte obrigatório da carteirinha de identificação do beneficiário do 

programa de transporte; 

1.6.3 - Tratar a todos os usuários do transporte e ao condutor do veículo respeitosamente;  

1.6.4 - Zelar pelo transporte ofertado, evitando danos materiais a este, com vistas a não ser 

penalizado após apurada a responsabilidade, com a perca do direito que lhe foi concedido por um 

tempo determinado, bem como com o ressarcimento dos danos materiais causados; 

1.6.5 - Não fazer uso de bebidas alcoólicas dentro do ônibus, nem mesmo utilizar o transporte sob 

efeito destas. 

1.7 - No descumprimento de algum dos parágrafos descritos no art. 6º, o estudante estará sujeito a 

receber um termo de advertência, no qual irá assinar tomando ciência do ocorrido. Caso haja o 

descumprimento da advertência, repetindo atos proibidos neste edital, o estudante estará sujeito a 

perder seu direito de utilizar o transporte coletivo universitário mediante avaliação da Secretaria 

Municipal de Educação. 

1.8 - Fica a critério da Secretaria Municipal de Educação disponibilizar constantemente ou 

esporadicamente, representantes da mesma para fiscalizar e acompanhar as rotas em seu trajeto. 

1.9 - O preenchimento das vagas do programa de transporte técnico e universitário para o primeiro 

semestre de 2023, dar-se-á por processo seletivo, observando-se aos seguintes critérios: 

1.9.1 - 30% do total de vagas ofertadas aos cidadãos de baixa renda, assim considerados aqueles 

inscritos e classificados como tais, nos cadastros oficiais de programas do governo; 

1.9.2 – 15% do total de vagas para pessoas com deficiência, assim conceituadas nos termos da 

legislação federal vigente; 

1.9.3 – 10% do total de vagas para pessoas idosas, assim conceituadas nos termos da legislação 

federal vigente.   

1.9.4 - Não existindo o preenchimento total dos percentuais elencados nos incisos I, II e III; 

retornar-se-ão ao montante geral. 

1.9.5 - O preenchimento das vagas elencadas nos incisos I, II e III ocorrerão após análise, 

respectivamente: 

1.9.5.1 - da renda do estudante, da menor para maior;  



 
1.9.5.2 - por critério cronológico de antiguidade da matrícula. 

1.9.6 – Excepcionalmente, os portadores de doença crônica ou gravidez terão prioridade no 

preenchimento das vagas. 

 

2-  DAS INSCRIÇÕES 

2.1  – Período das inscrições: do dia 30 (trinta) de janeiro ao dia 02 (dois) de fevereiro de 2023, 

das 08h (oito horas) até às 17h (dezessete horas), horário de Brasília.  

2.2 - Local para realizar as inscrições: As inscrições dos (as) candidatos (as) serão efetuadas na 

Secretaria Municipal de Educação. 

2.3 -  Para a efetivação da inscrição o(a) candidato(a) deverá preencher corretamente todos os 

dados da Ficha de Inscrição (anexo I) e o Termo de Compromisso (anexo II), impreterivelmente, no 

prazo estabelecido no item 2.1. 

2.4 - A inscrição do(a) candidato(a) implicará no seu conhecimento e tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

2.5 - O(a) candidato(a) é o(a) único(a) responsável pelas informações prestadas na Ficha de 

Inscrição. 

2.6 - Não haverá, em hipótese alguma, inscrição e entrega da documentação fora do prazo, horário 

e local estabelecidos nos itens 2.1. e 2.2 deste Edital. 

2.7 - No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá trazer os documentos originais, juntamente com 

a xerox dos documentos para devida conferência e a Ficha de Inscrição (anexo I) e o Termo de 

Compromisso (anexo II) devidamente preenchidas. 

2.8 – Documentação necessária: 

2.8.1 – Comprovante de matrícula ativa na instituição de ensino que irá freqüentar; 

2.8.2 – Cópia do documento de identidade com foto; 

2.8.3 – Cópia do CPF; 

2.8.4 – Declaração de renda familiar assinada; 

2.8.5 – Cópia do comprovante de residência em seu nome. 

2.9 – Em caso de candidatos menores de 18 (dezoito) anos não emancipados, a Ficha de Inscrição 

e o Termo de Compromisso, referente às regras de comportamento no trajeto deverão ser 

assinados por seus representantes legais. 

2.10 – Na impossibilidade de apresentação de comprovante de residência no nome do estudante 

requerente serão aceitos comprovantes em nome do pai, mãe ou declaração de residência com a 

assinatura de 02 (duas) testemunhas. 



 
2.11 – O estudante beneficiário fica obrigado a apresentar, semestralmente, os documentos 

previstos nos itens: 2.8.1 ; 2.8.2 ; 2.8.3 ; 8.8.4 ; 2.8.5 para fins de renovação cadastral. 

2.12 – Não será beneficiado o estudante que não cumprir as exigências dos itens: 2.8.1 ; 2.8.2 ; 

2.8.3 ; 8.8.4 ; 2.8.5. 

 
3 - DA ANÁLISE E HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS 
 
3.1 - A análise das inscrições dos candidatos ao Programa de transporte técnico e universitário 

para o primeiro semestre de 2023 acontecerá nos dia 03 (três) de fevereiro de 2023.  

3.2 - A homologação será divulgada no site do Município – www.paraibadosul.rj.gov.br, no dia 09 

(nove) de fevereiro de 2023. 

 
4 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NAS INSCRIÇÕES 
 
4.1 - Caberá pedido de recurso no caso de indeferimento da inscrição junto à Comissão no dia 07 e 

08 (sete e oito) de fevereiro de 2023, das 8h às 17h, na Secretaria Municipal de Educação. 

4.2 - Caberá apenas (01) um recurso quanto ao resultado da inscrição, desde que fundamentado, 

mediante requerimento dirigido à Comissão.  

4.3 - O recurso, devidamente fundamentado, deverá conter os dados de identificação do candidato 

e o seu número de inscrição.  

4.4 - O prazo para análise e resposta ao recurso é de 01 (um) dia útil. 

 

5- DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 – O resultado final será publicado no dia 09 (nove) de fevereiro de 2023. 

5.2 - Todas as informações oficiais referentes ao presente Processo serão publicadas no Diário 

Oficial do Município e divulgadas no site do Município – www.paraibadosul.rj.gov.br  

5.3 - É de responsabilidade do candidato, acompanhar constantemente as publicações oficiais e os 

prazos referentes a este certame. 

5.4 – O prazo para impugnação deste edital é de 03 (três) dias após a publicação do mesmo. 

5.5 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão, observados os 

princípios e normas que regem a Administração Pública. 

 

Paraíba do Sul, 24 de janeiro de 2023. 

  

 

http://www.paraibadosul.rj.gov.br/


 
                                  

ANEXO I 

REQUERIMENTO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 

 

 

À Comissão Municipal de Transporte Universitário: 

 

Eu, _______________________________________________________________________, (nome 

completo do estudante) inscrito(a) sob o CPF nº ______________________________, documento de 

identidade nº ________________________________________, residente à 

__________________________________________________________________, regularmente matriculado 

na ___________________________________________________________________, cursando o 

____________________________ período, do Curso de 

______________________________________________________, através deste, venho REQUERER à 

Prefeitura de Paraíba do Sul minha inclusão no Programa de Transporte Universitário, para a linha de 

_____________________________, no período ______________________, nos seguintes dias da 

semana: _______________________________________________________conforme 

documentação anexada. 

 

Declaro que as informações aqui prestadas são verdadeiras e assumo a responsabilidade de 

sofrer as penalidades por quaisquer informações falsas nos termos da legislação vigente. 

                                                                      

 

Paraíba do Sul, ________de _________________de ____________. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(Assinatura do estudante ou responsável legal) 

 

 

 

Telefone fixo: ( ) _________-__________ Celular: ( ) _________-__________ 
NOTA: Documentos que deverão ser apresentados: 1 – Requerimento devidamente preenchido, datado 
e assinado pelo estudante; 2 – Cópia do CPF; 3 – Cópia de documento de identidade; 4 – Cópia de 
comprovante de residência; 5 – Declaração de Renda Familiar datada e assinada. 



 
ANEXO II 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Eu__________________________________________________________________, portador do 

RG___________________________________ e CPF n.º ______________________ enquanto 

munícipe beneficiário do Programa de Transporte Universitário Gratuito declaro, para os devidos 

fins, estar ciente e de acordo com as cláusulas deste Termo de Compromisso, abaixo 

descriminadas: 

 

Regras para o uso do Transporte Universitário 

1.  O transporte será concedido por semestre, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, férias 
escolares, períodos de aulas ou provas de recuperação, estando sujeito a alteração sem prévio aviso, 
devendo o cadastro do aluno beneficiário ser renovado a cada semestre. 
 
2. Os horários de transporte serão determinados pela Comissão Municipal de Transporte 

Universitário, devendo a aluno beneficiário informar-se previamente dos horários de chegada e saída do 

transporte, de acordo com a localidade do curso, inclusive sobre os pontos de partida e parada do 

mesmo. 

3.  Ao aluno beneficiário incumbe encontrar-se no horário estipulado pelo motorista do ônibus e pela 
Comissão Municipal de Transporte Universitário, nos pontos de partida determinados, especialmente 
quando do retorno ao município de Paraíba do Sul, sob pena de perder o transporte, não se 
responsabilizando a Prefeitura de Paraíba do Sul quanto a estas situações. 
 
4.   O motorista do transporte integrante do Programa não aguardará o aluno beneficiário nos pontos de 

partida ou em outros locais além dos horários fixados para a saída do transporte, sobre nenhum 

pretexto. 

5.  O aluno beneficiário fica obrigado a apresentar semestralmente os  documentos previstos neste   
Decreto, como forma de atualização cadastral.  
 
6.  Em caso de desistência à vaga fica o aluno beneficiário obrigado a comunicar formalmente à 

Comissão Municipal de Transporte Universitário. 

7.    É terminantemente proibido ao aluno beneficiário: 
a) Portar bebida alcoólica, armas ou drogas dentro do veículo; 
b) Fumar dentro do veículo; 
c) Praticar qualquer ato de vandalismo; 
d) Dar carona; 
e) Desacatar o motorista ou aos demais alunos beneficiários, mantendo a urbanidade e conduta 
respeitosa; 
f) Afrontar qualquer dos dispositivos constantes nesse instrumento. 



 
 

8.  O descumprimento de qualquer das cláusulas do presente Termo de Compromisso implicará no 

imediato desligamento do aluno dos benefícios concedidos pelo Programa, ficando o aluno impedido de 

utilizar o Transporte Universitário. 

9. Dependendo da infração, a Comissão Municipal de Transporte Universitário poderá aplicar ao 
aluno beneficiário outras providências como notificação e suspensão, caso não haja fundamentação 
para desligamento do Programa. 
 
É obrigatória a apresentação da Carteirinha de Identificação de Beneficiário do Programa de 
Transporte Universitário emitida pela Comissão Municipal de Transporte Universitário para embarque 
 
1. Nos veículos do programa, ficando a guarda e conservação da mesma sob a responsabilidade 

do estudante beneficiário. 

2. Somente a 1ª via da Carteirinha de Identificação de Beneficiário do Programa de Transporte 
Universitário será fornecida gratuitamente. Em caso de perda ou extravio poderá ser cobrada tarifa de 
fornecimento. 
 
3. Para fins de fiscalização, o aluno beneficiário deverá apresentar documentos e/ou atestados de 
freqüência escolar quando solicitados pela Comissão Municipal de Transporte Universitário, a qualquer 
momento. 
 
4. No caso de ocorrerem danos aos veículos do Programa, por decorrência das ações dos usuários 
durante o transporte, embarque e/ou desembarque, será de responsabilidade dos alunos que tenham 
colaborado para a ocorrência do dano, por ação ou omissão, os custo necessários aos reparos dos 
prejuízos causados ao prestador do serviço e o transporte será suspenso até que os danos sejam 
reparados e os custos acertados. 
 

 

Paraíba do Sul, ______ de ________________________ de 2023. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do aluno ou responsável 

 

Dados do usuário: 

Data de Nascimento: ____/_____/_____________ 

Endereço: ____________________________________________________________ 

Telefone: (   ) ______________________________________ 

Instituição de Ensino:___________________________________________________ 

Curso: _______________________________________________________________ 

Período: NOTURNO 

Dias da semana: ______________________________________________________ 



 
ANEXO III 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

DIA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

24/01/2023  PUBLICAÇÃO EDITAL www.paraibadosul.rj.gov.br 

25/01/2023 
a 

27/01/2023 
08h às 17h PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO SEDUC 

30/01/2023 
a 

02/02/2023 
08h às 17h INSCRIÇÕES SEDUC 

03/02/2023  ANÁLISE DOCUMENTOS SEDUC 

06/02/2023  RESULTADO PRELIMINAR www.paraibadosul.rj.gov.br 

07/02/2023 
e 

08/02/2023 
08h às 17h RECURSOS 

 
SEDUC 

 

09/02/2023  
RESULTADO FINAL/ 

HOMOLOGAÇÃO 
www.paraibadosul.rj.gov.br 

http://www.paraibadosul.rj.gov.br/
http://www.paraibadosul.rj.gov.br/
http://www.paraibadosul.rj.gov.br/

