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 Na manhã do último sábado, 

dia 8 de dezembro, o Theatro Municipal 

Mariano Aranha ficou lotado para o 

lançamento do livro “Minha Escola, Meu 

Lugar”, obra que contém os melhores 

textos e ilustrações dos alunos da rede 

municipal de ensino vencedores da 2ª 

edição do Prêmio Literário Estudantil 

de Paraíba do Sul. Os poemas, prosas e 

desenhos produzidos pelos 109 alunos 

vencedores do prêmio retratam o 

sentimento de amor que cada um deles 

expressa pela escola, espaço 

fundamental em suas vidas e tão 

importante na formação de todos nós. 

 A manhã de lançamento do 

livro foi toda dedicada aos autores da 

obra: os alunos, com direito a 

autógrafos, certificados e homenagens. 

Professores, diretores, familiares, 

amigos e autoridades municipais 

prestigiaram esta grande festa da 

educação municipal.

 O Prêmio Literário, que teve 

estreia no ano passado, esse ano 

contou com o dobro de participantes e 

ganhou, por isso, mais 70 trabalhos, 

tudo isso reunido numa publicação com 

tiragem de mil exemplares e que tem 

percentual destinado gratuitamente 

aos alunos.

 Em 2018, também foi 

produzida uma edição inteiramente em 

braile, uma forma respeitosa de 

homenagear o jovem escritor Wendel 

Manoel, que é deficiente visual, aluno 

do 3º ano do ensino fundamental I da 

Escola Municipal Prof. Melchor Del 

Blanco Miguel, e que foi premiado nesta 

edição. Através da obra completa em 

braile, Wendel pode desfrutar dos 

versos dos amigos, afinal, a inclusão é 

uma realidade na Educação de Paraíba 

do Sul.

 A secretária municipal de 

educação, Neila Bouzada, parabenizou 

os alunos e toda a equipe da educação 

envolvida na elaborada deste projeto e 

do livro, uma ação pioneira da 

educação municipal que teve um 

resultado muito positivo.

 “O Prêmio Literário tem o 

objetivo de incentivar a cultura, a leitura 

e a escrita nos nossos alunos, e este 

ano, tendo a escola como tema, 

buscamos despertar neles o 

sentimento de pertencimento e 

valorização do espaço escolar, dos 

amigos, experiências e dos profissionais 

que lá trabalham diariamente. O livro é 

um momento único para os alunos, é a 

materialização do esforço e dedicação 

de cada um, é a realização de um sonho 

pra eles” – disse Neila.

 O Prêmio Literário Estudantil é 

uma iniciativa da Prefeitura de Paraíba 

do Sul, através da Secretaria Municipal 

de Educação.

Lançamento do livro da 2ª edição 
do Prêmio Literário Estudantil
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ATOS DO GOVERNO

PORTARIA

PORTARIA Nº. 185/2018

Designa os membros da Comissão 

Organizadora,

Controladora e avaliadora do Processo 

seletivo de

Bolsas de Estudo da Faculdade Redentor

O Prefeito de Paraíba do Sul, Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, especialmente o artigo 

95, inciso II da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o Decreto 1.482/2017 que 

regulamenta a concessão de bolsas de 

estudos para a Faculdade Redentor no 

município de Paraíba do Sul;

Considerando o Edital 003/2018 que cria o 

cadastro de reservas para a concessão de 

bolsas de estudo integrais (100%) para 

estudantes comprovadamente 

hipossuficientes;

Considerando o objetivo de se investir na 

educação da população, caracterizando o 

grande interesse público na referida 

concessão de bolsas de estudo;

Resolve:

Nomear os membros abaixo para 

comporem a Comissão Organizadora, 

Controladora e Avaliadora do Processo 

Seletivo para Bolsas de Estudo na 

Faculdade Redentor estabelecida no 

Município de Paraíba do Sul, em 

conformidade com o Decreto 1.482/2017 e 

Edital 003/2018, composta pelos membros 

abaixo, para, sob a presidência do primeiro, 

acompanhar as ações de organização, 

controle e avaliação dos candidatos 

classificados no Edital 003 /2018.

- Alessandra Govea Satiro 

- Bárbara Nóbrega Simão 

- Bernadeth Domingos Alves Ferreira

- Priscila Soares Silva Fontes

- Elaine Cristina Arruda Aguiar

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

Paraíba do Sul, 14 de dezembro de 2018.

O SUL
PARAIBANO

EXPEDIENTE

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito
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Secretário

Secretaria Municipal 

de Comunicação

Tamires Sant’Anna
Jornalista

Rua Visconde de Paraíba, 11
Centro - Paraíba do Sul-RJ

CEP 25850-000

Tels.: (24) 2263-1052
/1477 / 1417

www.paraibadosul.rj.gov.br

www.facebook.com/prefeitu
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Órgão da Imprensa 

Oficial do Município 

de Paraíba do Sul-RJ

Lei3.337 de 24 de 

Fevereiro de 2017.

EDITAL

EDITAL Nº 003/2018- PROCESSO 

SELETIVO PARA BOLSA ESTUDOS DE 

ENSINO SUPERIOR - 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul e 

as Secretarias Municipais de Educação, 

Administração e Planejamento e de 

Assistência Social vem, por meio deste 

edital, tornar público para conhecimento 

dos interessados a abertura das 

inscrições, no período de  14 a 21 de 

Janeiro de 2019, do Processo Seletivo 

para Bolsas de Estudos de Ensino 

Superior regulamentado pelo Decreto 

1.482/2017.

1. OBJETO

O presente edital é destinado à criação de 

um cadastro de reserva para a concessão 

de bolsas de estudo integrais (100%), para 

estudantes hipossuficientes, em cursos de 

graduação, na modalidade presencial, na 

Faculdade Redentor, IES (Instituição de 

Ensino Superior) privada, estabelecida no 

Município de Paraíba do Sul.

2. DO PROGRAMA DE BOLSAS

2.1. O programa destina-se à concessão 

de bolsas de estudo para candidatos que 

tenham renda familiar de até 2 (dois) 

salários mínimos per capita,  de acordo 

com o decreto Nº6135 de 26/06/2007, da 

Presidência da República Casa Civil e 

demais requisitos constantes no ítem 4.1 

para curso de graduação presencial na 

Faculdade Redentor de Paraíba do Sul.

2.2. A renda familiar será calculada 

mediante a soma dos ganhos individuais 

dos habitantes de uma mesma residência 

devidamente comprovados. 

2.3. Os cursos ofertados são: Arquitetura 

e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia 

Mecânica, Engenharia de Produção, e 

Serviço Social.

2.4. Serão oferecidas bolsas de estudos 

integrais por curso (item 2.3),  após 

30(trinta) alunos matriculados no curso 

específico junto a Faculdade Redentor, 

conforme Quadro de Vagas- Anexo I.

2.5. O presente edital respeitará o 

cronograma no Anexo IV.

3.  DO PROCESSO SELETIVO

3.1. Este processo seletivo compreenderá 

duas etapas, a saber:

I. Inscrição e Entrega de documentos, na 

qual o candidato preencherá o formulário 

de inscrição e entregará toda 

documentação comprobatória dos itens 

4 e 5 em envelope lacrado sob a 

responsabilidade do candidato.

II. Classificação, a ser realizada pela 

Comissão do Processo Seletivo, nomeada 

pela Portaria 185/2018, que processará da 

seguinte forma:

a) A classificação será realizada 

obedecendo aos critérios de classificação 

disposto no item 7 deste edital;

b) A lista de candidatos classificados será 

divulgada no portal eletrônico da 

Prefeitura e em local visível na Secretaria 

Municipal de Assistência Social, cabendo 

ao candidato a observância de todas as 

etapas e prazos estipulados.

4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

DO PROCESSO SELETIVO

4.1. Para participar do Programa os 

candidatos devem comprovar, no ato da 

inscrição, o atendimento conjunto aos 

seguintes requisitos:

a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, 

residente e domiciliado em Paraíba do 

Sul;

b) Não possuir diploma de curso superior;

c) Não estar matriculado em IES pública;

d) Ter realizado a prova do ENEM e 

obtido nota igual ou superior a 580 

pontos ou apto a se matricular na 

Faculdade Redentor de Paraíba do Sul;

e) Possuir renda familiar não excedente  a 

2 (dois) salários mínimos per capita;

f) Não ser beneficiário de programa de 

graduação mantido pelo Poder Público 

ou pela iniciativa privada;

g) Ter cursado o Ensino Médio 

integralmente em instituição pública 

municipal, estadual ou federal.

4.2. Para fins de apuração de renda 

familiar mensal, entende-se como grupo 

familiar o conjunto de moradores que 

habitam em um mesmo domicílio, 

possuindo ou não grau de parentesco 

entre si, que contribuam para o 

4.5. Não são considerados benefícios sistemas de crédito ou de financiamento estudantil, 

4.6. A ordem classificatória obedecerá ao critério de, maior nota do ENEM, menor renda 

6.3. O candidato classificado que deixar de entregar quaisquer dos documentos exigidos 

7.1. A classificação dos candidatos inscritos respeitará as vagas dos cursos disponíveis na 

 7.2. A ordem classificatória obedecerá ao critério de, maior nota do ENEM, menor para 

acompanhados de identificação, exposição dos motivos e documentação comprobatória 

de Ensino Superior e enviados para parecer final da Procuradoria Geral do Municipio.

10.1. Para efeitos de comprovação da renda, o classificado deverá entregar um 

processo de seleção e no ato de matrícula na IES haverá reclassificação 

das vagas obedecendo aos critérios e a lista de classificação já divulgada 

de classificação em caso de surgimento de novas vagas durante este 







hipossuficientes;

classificados no Edital 003 /2018.

 O prefeito Doutor Alessandro 

recebeu em seu gabinete na última 

terça-feira, dia 11 de dezembro, os 

participantes da edição do mês de 

dezembro do Café com Prefeito. Desta 

vez o bate-papo com o prefeito foi 

realizado no período da noite, às 19h, 

horário que atende melhor às pessoas 

que trabalham durante todo o dia e não 

podiam comparecer ao Café no período 

da manhã.

 Mais uma vez o prefeito Doutor 

Alessandro abriu espaço para que todos 

os participantes pudessem fazer 

perguntas sobre os mais variados 

assuntos e expor os seus pontos de 

vistas sobre as questões que envolvem o 

município.  Doutor Alessandro 

esclareceu todos os questionamentos 

dos participantes, e lembrou às diversas 

fake news que circulam livremente nas 

redes sociais, compartilhadas com o 

objetivo de desinformar e confundir a 

população através de notícias 

mentirosas e a distorção da verdade dos 

fatos.

 O prefe i to  destacou 

principalmente as conquistas do governo 

na saúde e na educação municipal, 

mesmo diante da grave crise econômica 

que a prefeitura enfrenta devido às 

dívidas milionárias deixadas por gestões 

passadas e que agora recaem sobre a 

atual gestão, dificultando a realização de 

mais benefícios para a população.

 O Café com Prefeito é uma ação 

desenvolvida pela Secretaria Municipal 

de Comunicação e busca ampliar a 

participação popular no governo Doutor 

Alessandro. Além desse projeto, o 

prefeito recebe todas às quartas-feiras a 

população em seu gabinete, sempre se 

colocando à disposição para dialogar 

com a sociedade.

Prefeito Doutor Alessandro recebe 
participantes da última edição de 
2018 do Café com Prefeito

estudantes hipossuficientes, em cursos de 

específico junto a Faculdade Redentor, 

II. Classificação, a ser realizada pela 

a) A classificação será realizada 

obedecendo aos critérios de classificação 

b) A lista de candidatos classificados será 

f) Não ser beneficiário de programa de 

4.2. Para fins de apuração de renda 
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4.5. Não são considerados benefícios sistemas de crédito ou de financiamento estudantil, 

4.6. A ordem classificatória obedecerá ao critério de, maior nota do ENEM, menor renda 

6.3. O candidato classificado que deixar de entregar quaisquer dos documentos exigidos 

7.1. A classificação dos candidatos inscritos respeitará as vagas dos cursos disponíveis na 

 7.2. A ordem classificatória obedecerá ao critério de, maior nota do ENEM, menor para 

acompanhados de identificação, exposição dos motivos e documentação comprobatória 

de Ensino Superior e enviados para parecer final da Procuradoria Geral do Municipio.

10.1. Para efeitos de comprovação da renda, o classificado deverá entregar um 

processo de seleção e no ato de matrícula na IES haverá reclassificação 

das vagas obedecendo aos critérios e a lista de classificação já divulgada 

de classificação em caso de surgimento de novas vagas durante este 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – FICHA SÓCIOECONÔMICA (ANEXO II) CRONOGRAMA 

ANEXO IV

Inscrição 14 a 21 de janeiro de 2019 

Análise de documentos 22 a 24 de janeiro de 2019 

Divulgação do Resultado Parcial 24 de janeiro de 2019 

Apresentação de Recurso  25 de janeiro de 2019 

Divulgação do resultado final 31 de janeiro de 2019 

Apresentação na Prefeitura 

Municipal de Paraiba do Sul 
01 de fevereiro de 2019 

 

Eu,___________________________________________________________________, CPF 

nº__________________ residente e domiciliado à rua ____________________________, nº_____, 

bairro __________________________, na cidade de _________________________, 

estado de ________________________________, declaro que sou trabalhador (a) autônomo (a), 

desenvolvendo atividade de ________________________________ recebendo uma renda mensal 

média de R$ ___________________, nos últimos três meses.  

Ratifico serem verdadeiras as informações acima prestadas.  

 

Data: _____/______/20____ 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do declarante com firma reconhecida em cartório 

 
 

Testemunha 1:______________________________________________________ 
CPF: 

 
Testemunha 2:______________________________________________________ 

CPF: 
 

OBS.: A Assinatura das testemunhas com firma reconhecida em cartório 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



 O Coral Municipal Lucília 

Guimarães Villa-Lobos, composto 

pelos alunos da oficina de canto coral 

da Fundação Cultural de Paraíba do 

Sul, realizou uma apresentação de fim 

de ano na última sexta-feira, dia 7 de 

dezembro, no Theatro Mariano 

Aranha. O público presente aplaudiu 

as lindas performances preparadas 

pelos alunos e pelo regente do Coral 

Municipal, o professor Kaio Pinheiro

 Um dos momentos 

emocionantes da noite foi a 

interpretação da música de Milton 

Nascimento, “Lágrimas do Sul” com a 

projeção simultânea no palco de 

imagens que representavam a luta do 

negro contra o racismo. Os alunos 

também fizeram performances 

individuais, demonstrando o talento 

de cada um e tudo o que aprenderam 

durante as aulas neste ano de 2018.

O coral municipal tem o objetivo de 

trazer o espírito de equipe, 

educacional e também musical, 

sensibilizando as pessoas através da 

música para uma mudança interna na 

sociedade em que vivemos.

 As aulas do coral são 

gratuitas e as inscrições para a turma 

de 2019 se iniciam no mês de janeiro 

no teatro municipal.

Alunos do Coral Municipal realizam 
apresentação de fim de ano no 
Theatro Mariano Aranha
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