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Bando que extorquia dinheiro 
de políticos é alvo da polícia 

RePRodução
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Civil cria núcleo para investigar roubo de celulares
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Marca histórica para Belford Roxo
Prefeitura ultrapassa a marca dos 100 mil testes realizados em pouco mais de 100 eventos 

do projeto “saúde em ação”, que já percorreu 30 bairros e distribuiu 400 mil máscaras.
3

Uma das vítimas da 
quadrilha é o prefeito 
de Duque de Caxias, 
Washington Reis, além 
de deputados federais, 
estaduais e vereadores 
de diversas cidades da 
Baixada Fluminense 
e Costa Verde. O caso 
começou a ser inves-
tigado há alguns me-
ses após parlamentares 
procurarem a Polícia 
Civil e denunciarem as 
chantagens.
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estudante 
na Baixada
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Limpeza no Canal 
do Outeiro está  
acelerada em 
Belford Roxo
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PGM: seleção de  
novos estagiários 
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aquele abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

aquele abraço!!!
No domingo (20), em sua úl-

tima ação beneficente do ano, o 
projeto ‘Ritmo Solidário’ entregou 
300 cestas de Natal aos ritmistas das escolas de samba do 
Grupo Especial e Série Ouro. Desde a sua primeira fase, o 
Ritmo Solidário ajudou mais de 800 famílias. Foram mais 
de 20 toneladas de cestas distribuídas. Parabéns aos envol-
vidos! Aquele Abraço a todos!!! 

Resenha Cultural
Hora

O cantor Anderson Ca-
pelli soltará a voz no pal-
co do Top Music, nesta 
terça (22). Nascido em 
Nova Iguaçu, Anderson 
está no meio musical há 
7 anos e, devido a sua 
diversidade de estilo, já 
atuou nas casas de show 
mais badaladas do Rio de 
Janeiro, como, Blankara, 
Emoções, Espeto Cario-
ca, entre outros.

O repertório de Ander-
son vai do MPB ao Pop, 
passando pelo Pagode e 
Sertanejo, o que fez com 
que o artista conquistasse 
um público fiel e cativo.

 Anderson Capelli se 
apresenta no TopShop-
ping nesta terça-feira, dia 
22 de dezembro, às 19h, 
na Praça de Alimentação 
do 2º Piso. O evento é 
gratuito e sempre será, 
informam os produtores 
do espetáculo.  

anderson 
Capelli

no top Music 

Parece que nesta sema-
na do Natal o time de in-
formantes do SOMBRA 
resolveu abrir a torneira 
e entregar muita gente. A 
leitora M. casada com o 
brabão do Pombal Chifre 
de Ouro II, foi à delega-

cia dar queixa do maridão, 
que vive chamando-a de 
“amor” o tempo todo, mas 
a chifra  com a vizinha 
boazuda do bloco onde 
moram. A dona chegou 
feroz na especializada em 
defender rabos de saias.

Valentão corneia e é descoberto

o soMBRa
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

“Estou aqui para abrir 
queixa contra o safado lá 
de casa. Não teve a menor 
consideração com quem 
jurou amor eterno a ele e 
nunca o traiu, mesmo ten-
do um vizinho que vive 
de olho gordo, doido pra 
me pegar. Pois agora seu 

polícia, vou aceitar o con-
vite e sair com meu ad-
mirador. Estou avisando 
pra não dizer que corneei 
pelas costas. Ele verá o 
quanto é bom trair quem 
não merece”, ameaçou a 
enganada debruçada no 
balcão da delegacia.   

entregou o traidor à polícia
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Vizinhos do casal 
garantem que a amante 
meteu o pé pra casa de 
parentes em Minas e o 
inferno tomou conta da 
casa do valentão metido 
a dar tiro nos outros. “A 
dona tá saindo com o 
vizinho há mais de uma 
semana, o corno sabe 
e ficou desmoralizado 
no conjunto de aparta-

mentos localizado na 
cidade-mãe da Baixa-
da. Quem procura acha. 
Minha amiga usou uma 
pistola diferente daque-
la que o corno carrega: 
a pistola de duas ba-
las que o vizinho tem” 
(gargalhadas). *Só 
Deus sabe como isso 
terminará. Moradores 
estão preocupados

agora, o galho come solto 
na casa do brabo

Festival Universitário

A Escola Fábrica 
dos Atores & Ma-
teriais Artísticos, 

que completará em ja-
neiro de 2021, vinte anos 
de resistência cultural na 
cidade de Nova Iguaçu, 
participou pela segunda 
vez consecutiva do maior 
festival de teatro universi-
tário do Brasil, o FESTU. 
A cena “A Jornada do He-
rói”, passou em quatro fa-
ses de seleção competindo 
com 400 grupos de todo o 
Brasil, e levou para casa o 
título de Melhor Esquete 
de acordo com o Júri Téc-
nico, além dos prêmios de 
Melhor Direção para Ale-
xandre Gomes, diretor da 
escola, Melhor Cenografia 
para Alessandra Fernan-
des, Melhor Iluminação, 
para Karen Menezes e 
Amanda Sibanto, e Me-
lhor Ator e Melhor Rotei-
ro Original para Mateus 
Amorim. Além de tudo foi 

a esquete mais votada pelo 
júri popular, prêmio que 
ficou para o segundo co-
locado de acordo com as 
regras do festival. Através 
do prêmio de Melhor Es-

quete, o FESTU patrocina 
a cena para que ela se tor-
ne um espetáculo de cir-
culação no circuito artís-
tico profissional. E, além 
disso, agora a equipe se 

prepara para transformar 
a cena num documentário 
com a ajuda do Edital de 
Produção Online da secre-
taria de cultura de Nova 
Iguaçu.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

lei aldiR BlanC

fábrica dos atores
diVulGação

Mateus Amorim ficou com o prêmio de ‘melhor ator’

Cerca de 180 pessoas (entre artistas e instituições culturais) receberam o benefício

A Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Tu-
rismo de Queimados, 
finalizou na sexta-feira 
(18/12) o pagamento 
de 178 pessoas - entre 
artistas locais e institui-
ções culturais - contem-
pladas pela Lei Aldir 
Blanc. O projeto con-
siste em assistir finan-
ceiramente profissionais 
e espaços que atuam na 
produção cultural. Cer-
ca de R$600 mil foram 
entregues ao setor, que 
hoje consegue um novo 
fôlego para enfrentar 
o momento difícil cau-
sado pela pandemia do 
novo coronavírus.

Entre os contempla-
dos, está João Carlos 
Ismael Soares, de 51 
anos. O morador do 

bairro Vila Americana, 
que trabalha como ani-
mador cultural (palha-
ço) há mais de 20 anos, 
celebrou a chegada do 
auxílio. “Estou muito 
aliviado em receber essa 
quantia, pois estou de-
sempregado e não tinha 
nem como fazer com-
pras para me alimentar. 
Esse dinheiro veio em 
boa hora”, comentou o 
animador.

Segundo o secretário 
municipal de Cultura e 
Turismo, Marcelo Lessa, 
a regularização do Fun-
do Municipal de Cultu-
ra foi primordial para a 
celeridade do processo. 
“Toda a operação entre 
receber a verba do Go-
verno Federal e distribuir 
aos artistas e instituições 

culturais foi rápida e sem 
problemas graças ao Fun-
do Municipal de Cultura. 
Ter acesso ao dinheiro 
através dele foi essencial 

para a agilidade do pro-
cesso”, afirmou.

Para o Presidente do 
Conselho Municipal de 

Cultura e Turismo, Le-
andro Santanna, a parce-
ria entre a Semuctur e o 
Conselho Municipal de 
Cultura também foi fun-

damental para a imple-
mentação da Lei no mu-
nicípio. “Foi através do 
Conselho que foi mon-

tado o modelo de edital, 
foi o Conselho que aju-
dou na divulgação para 
os artistas, entre outras 
ações. A articulação do 

órgão foi fundamental 
para o sucesso da imple-
mentação da Lei no mu-
nicípio”, concluiu.

nova iguaçu mandou bem no ‘festu’

Queimados finaliza pagamento do benefício aos artistas locais

feliPe BRaGança / PMQ
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A Prefeitura de Bel-
ford Roxo ultra-
passou a marca 

dos 100 mil testes realiza-
dos em pouco mais de 100 
ações. O projeto “Saúde 
em Ação” já percorreu 30 
bairros diferentes e distri-
buiu 400 mil máscaras. Re-
centemente, o município 
adquiriu mais 50 mil testes 
para continuar a realizar o 
trabalho de prevenção. No 
úlltimo sábado, a ação de 
número 120 aconteceu du-
rante todo o dia no bairro 
Parque Amorim. Os testes 
rápidos para o diagnóstico 
do coronavírus são realiza-

dos em cinco dias da sema-
na.

Todos os locais de exa-
mes contam com ambulân-
cias que ficam à disposição 
dos pacientes, caso haja 
necessidade de realização 
de tomografia computa-
dorizada e internação. “O 
trabalho é constante sem-
pre para melhor atender à 
população. Nossa equipe 
de saúde está a postos nas 
quatro unidades de pronto 
atendimento e nas testa-
gens rápidas. A população 
precisa ser assistida em um 
momento anormal como 
esse e saber que estamos 
todos juntos nessa luta”, 
enfatizou o prefeito Wag-
ner dos Santos Carneiro, o 

Waguinho.  

Frear a proliferação 
Para o secretário de Saú-

de, Christian Vieira, os 
100 mil testes é uma mar-
ca histórica para Belford 
Roxo. “Fazer a testagem 
em massa e com uma cam-
panha tão abrangente, aju-
da a diagnosticar o vírus e 
evitar sua proliferação. As 
pessoas já saem com os 
medicamentos em mãos e 
orientadas pelos médicos. 
Mas, independente do re-
sultado, é importante que a 
população continue respei-
tando as medidas de segu-
rança e mantenha o distan-
ciamento social”, destacou 
o secretário.  

‘saúde em ação’

Covid-19: Belford Roxo ultrapassa 
marca de 100 mil testes rápidos

iniciativa de número 120 aconteceu durante todo o dia no bairro Parque amorim 
Rafael BaRReto/PMBR

antonIo carlos
horahmunicipios@gmail.com

Com a preocupação 
em se prevenir, Vera Lú-
cia da Silva Ferreira, de 
69 anos, foi até a ação 
de testagem no bairro 
Wona com seu marido 
Adeyr Faustino Ferrei-
ra, 62, e o filho Cezar 
da Silva Sommer, 50, e 
o neto de 13 anos, Cezar 
da Silva Sommer Filho. 
“A prevenção é tudo, 
pois ficamos preocupa-
dos com essa nova do-
ença. Sempre procuro 
usar máscara, higienizar 

as mãos e manter o dis-
tanciamento.  E a ação 
é uma medida de pre-
venção e deve continu-
ar”, ressaltou Vera. “O 
atendimento foi maravi-
lhoso. A equipe é muito 
cuidadosa. Aconselho às 
pessoas que ainda não fi-
zeram para ir a uma das 
ações e fazer o teste”, 
acrescentou Adeyr.  

Depois de passar por 
todas as etapas na ação 
que aconteceu no Cas-
telar, Gisele das Graças, 

36, e seus pais Maria 
das Graças Marques, 70 
e José Nunes Machado, 
73, saíram do local já 
com medicamentos. “Eu 
e meu pai estamos com 
sintomas, mas testamos 
negativo. Minha mãe 
que não estava sentindo 
nada, testou positivo. 
Mesmo assim o médico 
nos avaliou e receitou 
remédio para nós três. 
Foi mais rápido do que 
imaginávamos”, disse 
Gisele. 

“a eQuiPe é Muito Cuidadosa”

PGM de Nova Iguaçu vai fazer seleção de novos estagiários 
O segundo Exame de 

Seleção para o Progra-
ma de Estágio Forense 
da Procuradoria Geral 
do Município de Nova 
Iguaçu (PGM) vai acon-
tecer no dia 18 de janei-
ro. Ele vai ser feito pela 
plataforma “Google Sala 
de Aula”. O teste estava 
marcado para ser reali-
zado no dia 15 de março, 
de forma presencial, mas 
precisou ser adiado em 
função da pandemia da 
Covid-19.

O prazo para inscri-
ções será de hoje até 10 
de janeiro. O candidato 
deverá preencher formu-

lário virtual no endereço 
eletrônico http://dstec.
info/estagiopgm/. Para 
confirmar a inscrição, 
ele deve enviar o com-
provante de pagamento 
para o e-mail pgm.cej@
hotmail.com

O exame vai ter três 
questões discursivas: 
uma sobre Direito Cons-
titucional (30 pontos), 
uma sobre Direito Ad-
ministrativo (30 pontos) 
e uma sobre Direito Pro-
cessual (40 pontos). Os 
candidatos deverão res-
pondê-las das 9h às 12h. 
Quem não fizer login na 
plataforma virtual até  às 

9h20 será eliminado. Se-
rão considerados apro-
vados os 100 primeiros 
colocados.

O gabarito das ques-
tões será divulgado no 
dia seguinte ao exame, e 
o resultado parcial com 
as notas e relação dos 
aprovados será publi-
cado em 22 de janeiro. 
Quem desejar entrar com 
recurso deverá fazê-lo 
pelo e-mail pgm.cej@
hotmail.com até o dia 25 
de janeiro. O pedido será 
avaliado pela Comissão 
de Seleção e o resultado 
final será divulgado no 
dia 26.A PGM fica na esquina da ruas Dr. Barros Júnior com Athaíde Pimenta de Morais

diVulGação/PMni

arrecadação federal tem melhor desempenho para novembro
A recuperação da eco-

nomia e o pagamento de 
tributos adiados no início 
da pandemia de covid-19 
fizeram a arrecadação fe-
deral ter, em novembro, o 
melhor desempenho para o 
mês em seis anos. No mês 
passado, o governo federal 
arrecadou R$ 140,101 bi-
lhões, alta de 7,31% em re-
lação a novembro de 2019 
descontada a inflação ofi-
cial pelo Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA).

De janeiro a novembro, 
o governo federal arreca-
dou R$ 1,32 trilhão. Apesar 
do repique nos últimos me-
ses, a arrecadação acumula 
queda de 7,95% em relação 
ao mesmo período do ano 
passado, também em valo-
res corrigidos pelo IPCA. 
Gradualmente, o desempe-
nho da arrecadação acumu-
lada melhora. De janeiro a 

julho, o encolhimento nas 
receitas chegou a 15,16% 
na mesma comparação.

Segundo a Receita Fe-
deral, a recuperação de 
setores da economia, prin-
cipalmente da produção 
industrial e do comércio, 
ajudou a impulsionar a ar-
recadação em novembro. 
Isso compensou a queda na 
arrecadação dos serviços e 
das importações. Além dis-
so, o pagamento de tribu-

tos suspensos no primeiro 
semestre ajudou a impul-
sionar a arrecadação em 
R$ 14,77 bilhões no mês 
passado.

A arrecadação do Pro-
grama de Integração Social 
(PIS) e da Contribuição 
para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) 
subiu 19,46% acima da 
inflação em novembro na 
comparação com o mes-
mo mês de 2019. Além 

do crescimento da venda 
de bens, o tributo reflete o 
pagamento de PIS/Cofins 
suspenso no início da pan-
demia de covid-19.

Receitas previdenciárias
A arrecadação com as 

receitas previdenciárias au-
mentou 10,58% na mesma 
comparação, beneficiada 
pelo aumento do emprego 
formal nos últimos meses. 
A arrecadação de Imposto 

de Renda Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Lí-
quido (CSLL) aumentou 
9,66% acima da inflação, 
beneficiada por um reco-
lhimento atípico de R$ 
1,2 bilhão em novembro. 
Alegando respeito ao sigi-
lo fiscal, a Receita Federal 
não informou em que setor 
da economia ocorreu o pa-
gamento extraordinário de 
IRPJ/CSLL.

Secretário de Saúde Christian Vieira supervisiona de perto as ações contra a Covid-19. O teste é simples e tem ajudado muitas pessoas a descobrir se estão com o sintoma da doença
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Mutação do víruspode ser 
nova ameaça para o mundo 

No momento que o 
mundo mergulha na luz 
da esperança de uma va-
cina 100% eficaz, a ame-
aça de uma mutação alta-
mente infecciosa do vírus 
coloca as autoridades de 
saúde em alerta máxima. 
O Reino Unido é mo foco 
dessa ameaçadora varian-
te, o que levou os países a 
suspenderem o transporte 
com o território britânico 
e transtornando o comér-
cio com o Ntatl às portas.

A pandemia, que já 
matou cerca de 470 mil 
europeus, ganha impulso 
nos meses frios e arrasa 
economias. Muitos gover-
nos impuseram restrições 
mais rigorosas às famílias 
para tentar conter uma se-
gunda onda de infecções e 
evitar sobrecarregar o sis-
tema de saúde.

Ontem, a agência re-
guladora de medicamen-
tos da Europa aprovou o 

uso da vacina contra co-
vid-19 desenvolvida con-
juntamente pela empresa 
norte-americana Pfizer 
e por sua parceira alemã 
BioNTech, colocando o 
continente a caminho de 
iniciar a vacinação den-
tro de uma semana. Pa-
íses da União Europeia, 
como França, Alemanha, 
Áustria e Itália, disseram 
que planejam começar 
suas vacinações em 27 de 
dezembro - a Europa está 
tentando seguir o cami-
nho de Estados Unidos e 
do Reino Unido, onde a 
imunização começou nes-
te mês.

Depois de receber o 
aval da Agência Europeia 
de Medicamentos (EMA), 
a etapa final é a aprovação 
da Comissão Europeia, 
que é esperada nos próxi-
mos dias. Normalmente, a 
comissão segue o conse-
lho da EMA.

dragagem em belFord roxo

O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), Michael Ryan, afirmou que a nova variante do coronaví-
rus “não está fora de controle”, mas que bloqueios adotados por 

diferentes países são “prudentes”.

O RJ registrava ontem 24.479 mortes por Covid-19 e 407.575 ca-
sos da doença desde o início da pandemia. Os dados são Secretaria 
Estadual de Saúde, que em 24 horas registrou seis mortes e 755 novos 

casos. 

O fim do auxílio emer-
gencial de R$ 300 deixará 
sem renda 36% dos bra-
sileiros. É o que mostra 
pesquisa do Datafolha, 
divulgada ontem. Na prá-
tica, cerca de 75 milhões 
não terão como prover 
seu sustento a partir do 
dia 1º.

Segundo o levanta-
mento publicado no jor-
nal Folha de S. Paulo, 
75% das pessoas dimi-
nuíram a compra de ali-
mentos com a redução 
das parcelas do auxílio 
emergencial de R$ 600 
(em abril) para R$ 300 
(setembro).

PesQuisa 

Redução 

O Brasil é a nação 
com a maior taxa de de-
socupados do planeta, 
segundo a Organização 
Internacional do Traba-
lho (OIT). Cerca de 80 
milhões de brasileiros 
estão entre os desempre-
gados, desalentados ou 
precarizados.

Ainda segundo o Datafolha, 75% dos be-
neficiários reduziram a compra de alimen-
tos, 65% cortaram despesas com remédios, 
57% diminuíram o consumo de água, luz 
e gás e 55% deixaram de pagar as contas 
da casa. 

tRiste MaRCa

aPeRto no Cinto 

editoRial

Esse número representa metade da po-
pulação economicamente ativa (PEA). O 
auxílio emergencial do goveno foi criado 
para amenizar a depressão econômica, pré-
-existente, agravada pela pandemia do co-
ronavírus.

dePRessão 

limpeza em ritmo acelerado

RePRodução

O presidente da As-
sembleia Legislativa 
do RJ (Alerj), deputado 
André Ceciliano, pro-
mulgou ontem, após 
derrubada de veto, a lei 
9.145/2020 que cria o 
Programa de Reforço 

Escolar no âmbito da 
Secretaria de Estado de 
Educação e da Secreta-
ria de Estado de Ciência 
e Tecnologia. 

A norma estabelece 
que as instituições de en-
sino da rede pública es-

tadual deverão reforçar 
o ensino aos alunos do 
ensino Médio, afetados 
pela suspensão das aulas 
presenciais por causa da 
calamidade pública de-
corrente da pandemia de 
covid-19. 

lei cria programa de 
reforço escolar 

Rafael BaRReto/diVulGação/PMBR

Trabalho no Canal do Outeiro faz parte do projeto Limpa Rio, do Governo do Estado

Os trabalhos de 
dragagem no 
Canal do Ou-

teiro continuam em 
Belford Roxo. Ontem, 

a Prefeitura esteve no 
bairro Roseiral, na Rua 
Irmã Zélia, próximo ao 
Campo Beira Rio, com 
uma escavadeira e um 
caminhão fazendo a 
limpeza do rio. As ações 
fazem parte do projeto 

Limpa Rio, do Gover-
no do Estado, através 
de uma indicação do 
deputado estadual Már-
cio Canella. A cidade 
recebeu duas escavadei-
ras hidráulicas e quatro  
vcaminhões para que a 

limpeza e o desassore-
amento de rios e canais 
fossem executados.

“Esse é um passo im-
portante para aqueles 
que sofrem com pro-
blemas nos períodos 
de chuva. Os trabalhos 

estão sendo executados 
diariamente em prol da 
população”, destacou 
o prefeito Wagner dos 
Santos Carneiro, o Wa-
guinho ao lado do depu-
tado Canela, que reafir-
mou o compromisso em 

trazer melhorias para a 
cidade. “Através dessa 
parceria com o Estado, 
vamos acabar com os 
problemas de enchentes 
ocasionados por rios e 
canais”, finalizou o de-
putado.

Escavadeira hidráulica trabalha na limpeza e desassoreamento do canal no bairro Roseiral 

ESTADOS UNIDOS - O presidente eleito dos Es-
tados Unidos, Joe Biden, de 78 anos, recebeu ontem a 
primeira dose da vacina contra a Covid-19 desenvol-
vida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech. Após ser 
imunizado, ele disse à enfermeira Tabe Masa, respon-
sável pela injeção: “Nós devemos muito aos profissio-

nais da saúde, nós devemos muito a vocês”.
A aplicação em público é um esforço para in-

centivar a vacinação no país. O presidente Donald 
Trump, de 74 anos, que contraiu a Covid-19 em ou-
tubro, ainda não informou se tomará a vacina. 

“Eu estou fazendo isso para mostrar que as pes-
soas têm que estar preparadas para se vacinar as-

sim que for possível”, disse o democrata no Hospital 
ChristianaCare em Newark, no estado de Delaware. 
Na semana passada, o atual vice-presidente dos EUA 
e presidente do Senado norte-americano, Mike Pence, 
de 61 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra 
a Covid-19. A vice-presidente eleita, Kamala Harris, 
de 56 anos, anunciou que tomará a vacina logo depois 
do Natal.

A vacina da Pfizer foi a primeira a ser aprovada no 
país, ainda no início desta semana. Na segunda-feira 
da semanda passada, hospitais começaram a vacinar 
profissionais da saúde, idosos e membros do grupo de 
risco.

M
un

do

Joe Biden recebe vacina contra a Covid-19
leaH Millis/ReuteRs

Biden é vacinado no Hospital 
ChristianaCare em Newark, no Delawere

assessorIa 
de Imprensa
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Por caUsa da covid 19

Para tristeza dos 
amantes do fute-
bol, o Jogo das 

Estrelas, depois de 16 
anos ininterruptos, não 
será realizado em 2020. 
Devido à pandemia do 
novo coronavírus, a tra-
dicional partida benefi-
cente de Zico, que teve 
sua primeira edição em 
2004, não acontecerá 
este ano. Porém, para 
não passar em branco, 
a organização está para 
anunciar um evento on-
line com o anfitrião.

“É com muita tristeza 
que anuncio que não te-
remos o nosso querido 
Jogo das Estrelas esse 
ano, uma tradição de fim 
de ano do futebol brasi-
leiro. Foi uma decisão 
difícil, mas, com certe-
za, a mais acertada e cor-
reta devido ao momento 
que vivemos. Chegamos 
a discutir alguns cená-

rios, todos com jogo sem 
público, mas, com tudo 
que vem acontecendo e 
com o aumento dos ca-
sos de Covid e mortes de 
tantas pessoas queridas, 
não havia qualquer pos-
sibilidade de colocarmos 
em risco todos os joga-
dores e as pessoas que 
trabalham no evento”, 
declarou Júnior Coim-
bra, criador e organiza-
dor do JDE.

Chegou-se a cogitar 
a realização da partida 
com portões fechados no 
CFZ, com transmissão 
da TV e todas as medi-
das protocolares de se-
gurança, mas, devido ao 
calendário apertado e da 
maioria dos participan-
tes ter mais de 50 anos, 
foi definido pela não re-
alização do jogo. Há um 
mês, inclusive, já estão 
desenvolvendo esse ou-
tro projeto virtual para o 
início de 2021.

“Até já estou falando 
sobre isso nas minhas 

redes sociais (@Junior-
Coimbra77), porque es-
tamos trabalhando com 
a TV e com o nosso pa-
trocinador um possível 
evento virtual, no iní-
cio de janeiro. A ideia é 

reunir meu pai e várias 
estrelas que fizeram par-
te do Jogo das Estrelas 
nesses 16 anos para ba-
ter um papo e lembrar 
de grandes histórias. 
Espero, em breve, poder 

anunciar todos os deta-
lhes”, finalizou Júnior.

E como o Jogo das 
Estrelas tem cunho be-
neficente, o intuito nesse 
evento online também 
será o de arrecadar di-

nheiro para ajudar ins-
tituições carentes que, 
neste ano, não poderão 
se beneficiar da renda da 
partida, que normalmen-
te é realizada num Mara-
canã lotado.

diVulGação

 Jogo das estrelas não 
será realizado neste 2020

Tradicional partida beneficente realizada por Zico teve sua primeira 
edição em 2004 e deve realizar um evento online em janeiro

depois de 16 anos ininterruptos a festa não vai rolar no Maraca 

Ceni sobre Gerson: “leitura de jogo que eu vi pouca gente ter”
O Flamengo é apontado, 

por muitos, como o dono 
do melhor elenco do futebol 
nacional. Entre as contrata-
ções na gestão de Rodolfo 
Landim, Gerson se tornou 
um dos principais atletas. 
Não à toa, é rotineiro ver até 
mesmo torcedores rivais fa-
zendo campanha para o ca-
misa 8 ser convocado pela 
Seleção Brasileira. Com 
Rogério Ceni, o prestígio do 
meia também está bastante 
elevado.

Gerson foi um dos princi-
pais destaques da vitória por 
4 a 3 em cima do Bahia, nes-
te domingo (20), pelo Brasi-
leirão. Logo após a partida, 
Rogério Ceni concedeu en-
trevista coletiva, foi questio-
nado sobre o meio-campista 
e não se furtou ao elogiar 
o camisa 8. O comandante 
rubro-negro enumerou as 

qualidades do atleta e admi-
tiu ter visto poucos jogado-
res com a visão de jogo do 
meia.

— O Gerson é genial, 
essa é a palavra que eu te-
nho para te dizer. Para mim, 
ele é o, como falei na última 
entrevista, melhor segundo 
volante do Brasil, com so-
bras, disparado. Então, as-
sim, além de ser uma pessoa 
fantástica no dia a dia, bom 
astral, bom humor, jogador 
que quando o jogo está di-
fícil carrega sozinho a bola, 
chega ao ataque -, disse o 
treinador, que ainda prosse-
guiu.

— Eu admiro o Flamen-
go conseguir ter um jogador 
como ele ainda no Brasil. 
Espero que ele fique ao me-
nos pelo tempo em que eu 
estiver por aqui, para que ele 
possa estar comigo. Porque 

ele é um jogador acima da 
curva, mas muito acima da 
curva, como muitos são cada 
um na sua posição. Eu estou 
citando o Gerson na posição 
dele. O Gerson tem a leitura 
do jogo que em pouca gente 
eu vi com 30 anos de fute-
bol. Ele é top, é jogador de 
Seleção -, concluiu.

O jogo, porém, não foi 
apenas de felicidade para 
Gerson. O atleta foi vítima 
de racismo durante a par-
tida. O colombiano Rami-
rez pediu para o camisa 8 
‘calar a boca’, chamando 
o jogador do Flamengo de 
“negro”. O caso está entre-
gue ao STJD, e a CBF já 
exigiu que o fato seja mi-
nuciosamente investigado. 
O atleta da equipe baiana 
foi afastado pelos dirigen-
tes do Tricolor, até que o 
fato seja apurado. Enquan-

to isso, Gerson curtiu a fol-
ga do elenco rubro-negro 
na segunda-feira (21). A 
reapresentação da equipe 
está marcada para esta ter-

ça (22), no Ninho do Uru-
bu. O Flamengo se prepara 
para voltar a campo diante 
do Fortaleza, no sábado 
(26), em partida válida pela 

27ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. O confronto terá 
início às 19h (horário de 
Brasília), no estádio Caste-
lão.

No fim da partida com o Bahia, técnico e jogador se abraçaram e celebraram a vitória

séRGio MoRaes / ReuteRs

Há 35 anos, Flu vencia o Bangu e se sagrava tricampeão
Depois de vencer o 

Flamengo nas finais das 
edições de 1983 e 1984 
do Campeonato Carioca, 
o Fluminense se sagrou 
tricampeão ao levar a me-
lhor sobre o Bangu, por 2 
a 1, de virada, no Mara-
canã, há 35 anos. O palco 
do duelo recebeu quase 90 
mil pessoas.

O clube se classificou 
para a decisão após ficar 
no 1 a 1 com o Flamengo, 
que perdeu por 2 a 1 para 
o Bangu, no triangular.

Comandado por Nelsi-

nho, o Tricolor dependia 
do triunfo em cima do 
alvirrubro para levantar a 
taça. Logo depois de igua-
lar o placar, com gol de 
Romerito, a equipe conse-
guiu virar o jogo.

Aos 30 minutos do se-
gundo tempo, Washington 
sofreu falta na entrada da 
área. No momento da co-
brança, Jandir ameaçou ir 
para a bola, mas Paulinho 
chamou a responsabilida-
de e, com classe, acertou 
no alto, no contrapé do 
goleiro.

Revelado em Laranjei-
ras, o ponta-esquerda saiu 
do banco de reservas para 
garantir a virada e selar o 
27º título carioca do Time 
de Guerreiros, escalado 
com Paulo Victor; Beto, 
Vica, Ricardo Gomes e 
Renato Martins; Jandir, 
Deley e Renê; Romerito, 
Washington e Tato (Pau-
linho).

Na competição, o Flu-
minense somou 15 vitó-
rias, sete empates e duas 
derrotas. Foram 32 gols 
marcados e 12 sofridos. Gol de Paulinho garantiu virada no placar e selou título estadual em 1985

aRQuiVo
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assistência social 

Curso de Cuidadora de idosos forma  
novas profissionais em Mesquita

A Secretaria Munici-
pal de Assistência 
Social de Mesqui-

ta realizou na sexta-feira, 
dia 18 de dezembro, às 
14h, a cerimônia de for-
matura no Espaço Mulher 
Mesquitense. No evento, 
foram entregues certifica-
dos às 25 alunas que con-
cluíram o curso de Cuida-
dora de Idosos, oferecido 
gratuitamente no local, em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde.

“É importante que es-
sas mulheres percebam 
o quão importante é a 
missão delas a partir de 
agora. Elas vão estar tra-
balhando para pessoas 
que precisam do nosso 
apoio e da nossa atenção. 
É uma carreira linda, de 
muita responsabilidade e 
também de muito amor ao 
próximo”, valoriza Môni-
ca Duriez, subsecretária 
municipal de Assistência 
Social de Mesquita. Mô-
nica esteve no local re-
presentando a secretária 
de Assistência Social de 

Mesquita, Erika Rangel, 
que não conseguiu acom-
panhar a formatura em 
função de compromissos 
na agenda.

O curso de Cuidadora 
de Idosos é apenas uma 
das diversas atividades 
oferecidas pela Coordena-
doria Municipal de Políti-
cas para Mulheres de Mes-
quita na Vila Emil. É neste 
bairro, na Rua Libânia 
195, que funciona o Espa-
ço Mulher Mesquitense. 
Ali, há turmas de Cabelei-
reira, Barbeira, Artesana-
to, Pilates e Zumba, além 
de atendimento com nutri-
cionista. Para se inscrever, 
é preciso ter acima de 16 
anos e apresentar, além do 
documento de identidade e 
CPF, um comprovante de 
residência – as vagas são 
exclusivas para moradoras 
da cidade. Para o curso de 
Cuidadora de Idosos, no 
entanto, também é exigi-
do que a interessada tenha 
cursado, integralmente, o 
Ensino Fundamental.

“Vi os obstáculos de 
cada uma dessas mulheres 
para conseguir chegar ao 
final deste curso. Foi um 

momento difícil, mas a 
maioria seguiu na turma e, 
hoje, está apta a trabalhar 
graças ao curso de Cui-
dadora de Idosos. Isso é 
gratificante demais para a 
gente. Torço para que esse 
seja só o começo de uma 
linda jornada de cada uma 
delas, em busca de seus 
sonhos”, fala Silvânia Al-

meida, coordenadora mu-
nicipal de Políticas para 
Mulheres de Mesquita. 
Além disso, Silvânia conta 
também que, graças a uma 
parceria estabelecida entre 
o Espaço Mulher Mesqui-
tense e o YES! Idiomas de 
Mesquita, todas as alunas 
ganharam uma bolsa de 
60% nos cursos oferecidos 

pela escola de idiomas.
Entre as alunas, o sen-

timento de superação cha-
mou a atenção durante 
a formatura. Em meio à 
pandemia do novo corona-
vírus, elas precisaram se 
adaptar ao distanciamen-
to e adotar protocolos de 
segurança para poderem 
frequentar as aulas. Ago-

ra, o maior sonho é con-
seguir, com o certificado 
do curso de Cuidadora de 
Idosos, uma vaga de traba-
lho. “Peço que a vida nos 
dê oportunidade de viver 
outras experiências como 
essa”, torce Flávia dos 
Santos, aluna escolhida 
para discursar na cerimô-
nia.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

MáRCio Maio/PMM

Turma recebeu diplomas no Espaço Mulher Mesquitense

Para se inscrever é preciso ter acima de 16 anos e morar na cidade

Fundec vai aumentar 
o número de vagas 
nos cursos on-line 

em Duque de Caxias
Durante o ano de 2020, 

a Fundec - Fundação de 
Apoio à Escola Técnica 
Ciência e Tecnologia de 
Duque de Caxias, ofertou 
152 mil vagas em cursos 
on-line, divididos em cin-

co especialidades: Alfabe-
tização Digital, Empreen-
dedorismo, Fundamentos 
em Segurança Cibernética, 
Introdução à Segurança 
Cibernética e Introdução à 
Internet de Todas as Coisas. 

A primeira etapa terá iní-
cio no dia 25 de janeiro e 
toda a plataforma de acesso 
aos conteúdos dos cursos 
será virtual. O principal ob-
jetivo da oferta dos cursos 
a distância é proporcionar 

ao aluno a flexibilidade du-
rante a aprendizagem, em 
que o estudante possa de-
senvolver seu processo de 
conhecimento em um con-

texto que seja totalmente 
favorável, como local, hora 
e aparelho (celular, compu-
tar ou tablet) que melhor 
lhe convém.

Para mais informações 
acesse o site (www. fundec.
rj.gov.br) ou entre em con-
tato através do Whatsapp 
(97464-6089)

diVulGação

Em 2021, serão 160 mil matrículas com 20 mil vagas em cada fase

alerj promulga lei de reforço escolar durante a pandemia 
Após a derrubada do 

veto do governador na se-
mana passada, a Assem-
bleia Legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj) promulgou 
a Lei 9.145/2020, que cria 
o programa de reforço es-
colar para alunos do En-
sino Médio afetados pela 
suspensão das aulas pre-
senciais durante a pande-
mia da covid-19. A nova 
norma foi publicada na 
segunda-feira (21) em Di-
ário Oficial.

A lei, referente às esco-
las estaduais vinculadas às 
secretarias de Educação, 
e de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, prevê a reali-
zação das aulas de refor-
ço mediante a revisão dos 

objetivos de aprendizagem 
para os alunos que cursam 
o terceiro ano do Ensino 
Médio em 2020 ou que 
deverão cursar em 2021. 

O programa visa à capa-
citação dos alunos para o 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem), vestibu-
lares e para o mercado de 

trabalho.
De acordo com a nova 

lei, o programa de reforço 
escolar poderá utilizar re-
cursos ou ferramentas de 

educação remota, como 
plataformas digitais, aulas 
gravadas ou aulas remo-
tas ministradas em tempo 
real. O ensino remoto será 
feito em caráter comple-
mentar, sem prejuízo da 
carga horária do ano le-
tivo a ser cumprida, sob 
a forma de convênios ou 
cooperação técnica com 
a Fundação Cecierj, com 
as instituições superiores 
de ensino e com os cur-
sos de licenciatura das 
universidades públicas do 
estado do Rio de Janeiro. 
O programa deverá ser 
acrescido à carga horária 
do aluno no boletim ou 
então deverá ser emitido 
um certificado de conclu-

são de curso de reforço 
escolar.

“A pandemia afeta forte-
mente a educação. A Alerj 
não fugiu da sua responsa-
bilidade em apresentar so-
luções. Para os estudantes 
do ensino médio essa lei 
é muito importante para 
que, dentro das dificulda-
des ainda impostas pela 
pandemia, possam ter uma 
melhor preparação visan-
do ao Enem, vestibulares 
e consequente inserção 
no mercado de trabalho”, 
afirma o deputado Ander-
son Alexandre (SDD), um 
dos 24 coautores da Lei 
9.145/2020, cuja autoria 
original é do deputado Re-
nan Ferreirinha (PSB).

O presidente da Casa, André Ceciliano, é um dos autores do texto

aleRJ / diVulGação
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O Grupo de Atua-
ção Especializada em 
Segurança Pública do 
Ministério Público do 
Estado do Rio de Ja-
neiro (Gaesp/MPRJ), 
apresentou denúncia 
contra quatro policiais 
militares acusados de 
quatro homicídios con-
sumados e um tentado, 
em janeiro deste ano, 
na comunidade do Vi-
digal, em São Conrado, 
na zona sul do Rio. O 
Juízo da 4ª Vara Cri-
minal da Capital, para 
onde o processo foi 
distribuído, recebeu a 
denúncia e decretou a 
prisão preventiva dos 
acusados.

Conforme a denún-
cia, os crimes foram 
cometidos por motivo 
torpe, após os milita-
res suspeitarem que 

as vítimas eram inte-
grantes do tráfico de 
drogas na localidade. 
Ainda de acordo com a 
denúncia, os policiais 
militares invadiram a 
residência de um mo-
rador da comunidade, 
onde se esconderam. 
Lá, ainda segundo o 
MPRJ, eles se posicio-
naram em patamar su-
perior para efetuar dis-
paros de arma de fogo 
contra pessoas que jul-
gavam ser integrantes 
do tráfico de drogas do 
Vidigal. 

Para a Gaesp, a ação 
resultou na morte de 
pessoas que não repre-
sentavam perigo aos 
agentes, sendo que duas 
delas eram amplamente 
reconhecidas pelos mo-
radores como honestas 
e trabalhadoras.

MP do RJ denuncia PMs 
por mortes no Vidigal

monitoramento 

Polícia Civil cria núcleo para
investigar roubo de celulares 
Corporação envia mensagem para quem comprou celular roubado ou de procedência duvidosa 

antonIo carlos
horahmunicipios@gmail.com

“Solicito que o usu-
ário deste telefone 
celular compareça à 

52ª Delegacia de  Polícia 
(Nova Iguaçu) e procure 
o setor de Roubos e Fur-
tos, no prazo de 24 horas 
a contar da leitura desta 
mensagem.” Essa é a mais 
nova arma usada pela Po-
lícia Civil para recuperar 
aparelhos celulares rou-
bados.  

O núcleo criado pela 
delegacia na Baixada Flu-
minense para investigar 
esse tipo de crime, come-
çou a funcionar há quase 
um mês e já trouxe resul-
tados: em duas semanas, 
dez celulares foram recu-
perados após as pessoas 
procurarem a distrital para 
entregar os aparelhos ad-
quiridos de forma duvido-
sa. Todas elas receberam 
a mensagem por meio do 
aplicativo WhatsApp. 

Os agentes pedem a 
identificação do celular 
roubado para as operado-
ras de telefonia e, em se-
guida, entram em contato 
com o novo dono do apa-

relho por WhatsApp.

Preso pelo crime 
de receptação 

De acordo com o de-
legado Celso Gustavo 
Castello Branco, essas 
mensagens podem ser 
checadas nas redes so-
ciais da Polícia Civil em 
caso de dúvida pelo cida-
dão. “Ao receber a men-
sagem, a pessoa pode vir 
diretamente na 52ª DP 
e devolver o celular”, 
orientou. O titular da uni-
dade policial alerta que 
“quem não devolver o 
celular depois de receber 
a mensagem, corre o ris-

co de ser preso no crime 
de receptação”, disse em 
entrevista ao jornalismo 
da TV Globo.

Ainda segundo o dele-
gado, se ficar provado que 
a pessoa que está com o 
celular, não sabia que o 
aparelho era furtado ou 
roubado, pode até não 
responder pelo crime. A 
ideia, explicou Celso Gus-
tavo, é expandir o projeto 
para outras delegacias. 
Entretanto, a Polícia Ci-
vil depende do apoio das 
operadoras de telefonia 
que, em alguns casos, 
demoram para repassar 
informações da linha te-

lefônica. “As operadoras 
têm o dever de responder 
às requisições policiais o 
mais rápido possível. Pois 
só dessa forma a gente 
terá sucesso no desenvol-
vimento desse tipo de in-
vesetigação”, enfatizou. 

Dados do ISP
Dados do Instituto de 

Segurança Pública do Rio 
de Janeiro (ISP-RJ) apon-
tam que o estado registrou 
13.877 roubos de celula-
res entre janeiro e outu-
bro de 2020. O número 
representa uma queda 
de 39,5% em relação ao 
mesmo período de 2019. 

RePRodução 

DHBF prende dois suspeitos 
de matar estudante da UFRJ

Dois suspeitos de envol-
vimento na morte do estu-
dante de farmácia da UFRJ 
Marcos Winícius Tomé 
Coelho de Lima. foram 
presos ontem por agentes 
da Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Fluminen-
se (DHBF). Outras quatro 
pessoas foram identifica-
das. 

De acordo com a espe-
cializada, Marcos Winícius 
foi sequestrado e morto por 
traficantes. O corpo foi en-
contrado em Nova Iguaçu, 
em outubro. O jovem ti-
nha sido visto pela última 
vez no dia 8 daquele mês, 
quando saía do Shopping 
Rio Sul, em Botafogo, na 
Zona Sul. Ele teria deixado 
a família no shopping e ido 
para casa, na Urca, de bici-
cleta elétrica, para se prepa-
rar para uma festa à noite. E 

não foi mais visto. 
Segundo as investiga-

ções, no dia do crime, Mar-
cos saiu do shopping com 
sua bicicleta e foi abordado 
por ocupantes de um car-
ro e uma caminhonete na 
entrada da Urca. O carro 
bateu na bicicleta e jogou 
o estudante no chão. Dois 
ocupantes do carro des-
ceram, renderam Marcos 
Winícius e o colocaram no 
carro e saíram. A caminho-
nete que estava na cobertu-
ra, retornou ao local naque-
la madrugada para recolher 
a bicicleta.

Nove dias depois, o dono 
da caminhonete foi preso 
e o veículo apreendido. A 
polícia identificou que o 
carro estava parado na sa-
ída do shopping, à espera 
da vítima. A Polícia Civil 
investiga o envolvimento 

de Marcos Winícius com 
um grupo conhecido como 
“Boteiros”, que aplica gol-
pes em traficantes e usuá-
rios de drogas no Rio e em 
outros estados.

A DHBF investiga se 
Marcos Winícius e outros 
três amigos teriam roubado 
uma carga de drogas avalia-
da em cerca de R$80 mil. O 
rapaz não teria participado 
efetivamente deste roubo. 
Mas já estava no hotel onde 

os três amigos - entre eles, 
um policial militar - foram 
comemorar o roubo.

A polícia diz que esse 
grupo já vinha realizando 
ações semelhantes em ou-
tros estados. E o grupo era 
conhecido como “Botei-
ros”, que seriam conheci-
dos de traficantes e usuários 
de drogas de classe média 
alta, de bairros das zonas 
Sul e Oeste, como Urca e 
Leblon e Barra da Tijuca.

O corpo de Marcos Vinicius foi encontrado na Baixada 

RePRodução 

O delegado Celso Gustavo Castello Branco e as mensagens que a Polícia Civil 
envia para quem comprou um celular roubado: alerta para o crime de receptação

Quadrilha que extorquia dinheiro de políticos é cercada
O tempo fechou para 

uma organização crimi-
nosa que usava informa-
ções falsas para extor-
quir dinheiro de políticos 
da Baixada Fluminense 
e Costa Verde. A Polícia 
Civil e do Ministério Pú-

blico do RJ realizaram 
ontem a Operação Usu-
ário Fake para cumprir 
um mandado de prisão e 
oito de busca e apreen-
são em várias partes do 
estado, inclusive, dentro 
do complexo penitenciá-

rio de Gericinó, na Zona 
Oeste. Uma das vítimas 
do grupo foi o prefei-
to de Duque de Caxias, 
Washington Reis. Ele 
contratou a Informarke-
ting para a Prefeitura 
após ser ameaçado.

A Delegacia de Re-
pressão aos Crimes de 
Informática (DRCI) in-
formou que o grupo con-
trolava pelo menos duas 
dezenas de páginas em 
redes sociais que se pas-
savam por sites de infor-

mações. Esses sites ser-
viam como “instrumento 
para a prática de extor-
são”. Entre os alvos das 
chantagens, estão depu-
tados federais e estadu-
ais. Além de prefeitos e 
vereadores de diversas 

cidades da Baixada Flu-
minense e Costa Verde. 
O caso começou a ser 
investigado há alguns 
meses após parlamenta-
res procurarem a Polícia 
Civil e denunciarem as 
chantagens.
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ingredientes

Modo de preparo

Bolo de CHoColate 
CoM CoCo

Para a massa:
6 ovos; 100gr de côco 
ralado sem açúcar; 6 
col de cacau em pó; 
2 col de óleo de côco; 
Adoçante a gosto 
(usei 6 colheres); 1 col 
(sopa) de fermento 
em pó (bem cheia).
Para a calda:
1 lata de creme de 
leite (pode ser sem 
lactose ou integral ou 
light); 4 col (sopa) de 
cacau em pó; Ado-
çante a gosto (usei 
2colheres).

Preparo da massa:
Bata todos os ingre-
dientes no liquidifica-
dor, deixando o fer-
mento por último.
Unte uma forma com 
furo no meio com 
óleo de côco e o ca-
cau em pó.
Leve ao forno médio 
por cerca de 35min 
(faça o teste do pa-
lito). Desenforme e re-
serve.
Preparo da calda:
Misture todos os in-
gredientes e leve ao 
fogo até que fique 
uma calda homogê-
nea e lisinha.
Acrescente a calda 
ao bolo e delicie-se.

Bolo de fRutas

03 ovos; 05 bananas 
nanica bem maduras; 
02 xícaras de aveia 
em flocos; ½ copo de 
ameixas secas pica-
das; ½ copo de tâma-
ras picadas; ½ copo 
de nozes e avelãs 
picadas; 01 banana 
picada não tão ma-
dura (para juntar por 
ultimo); ½ copo de 
uvas passas claras; 02 
colheres de sopa de 
cacau em pó; 01 co-
lher de sopa de fer-
mento.

ingredientes

Modo de preparo

Bata no liquidificador 
os ovos com as bana-
nas e o cacau, que 
se transformará em 
um creme.
Passe essa mistura do 
liquidificador e o res-
tante dos ingredien-
tes para um refratário 
e misture tudo.
Coloque em forma 
untada e asse em for-
no médio por 40 mi-
nutos.
Obs: Algumas aveias 
contém traços de 
glúten devido ao 
processo de plantio, 
separação e envaze 
dos grãos. O melhor 
é utilizar aveias que 
contenham a certifi-
cação “sem glúten”.

ExTRATO DE TERMO DE ADiTAMEnTO nº 02 AO 
COnTRATO nº 084/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Top Flex Comércio e Serviços 
Eirelli EPP. 
03 - OBJETO: Prorrogação de prazo ao Contrato em 
pauta.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Lei 8.666/93                                                     
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO:3208/2018
06 - VALOR: R$146.004,00 (cento e quarenta e seis mil 
e quatro reais).
07 - PRAZO: 12 (doze) meses com inicio em 07/01/2021 
e com término em 07/01/2022
08 - DATA DA ASSINATURA: 18 de dezembro de 2020 

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos.

ExTRATO DE TERMO DE ADiTAMEnTO nº 02 AO 
COnTRATO nº 085/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: J Vital Soares locação de Veiculos 
LTDA.
03 - OBJETO: Prorrogação de prazo ao Contrato em 
pauta.
04 - EMBASA/MODALIDADE:  Lei 8.666/93                                                     
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO:3208/2018
06 - VALOR: R$224.280,00 (duzentos e vinte e quatro 
mil e duzentos e oitenta reais).
07 - PRAZO: 12 (doze) meses com inicio em 07/01/2021 
e com término em 07/01/2022
08 - DATA DA ASSINATURA: 18 de dezembro de 2020 

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos.

ExTRATO DE TERMO DE ADiTAMEnTO nº 02 AO 
COnTRATO nº 086/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Brazão Tur LTDA.
03 - OBJETO: Prorrogação de prazo ao Contrato em 
pauta.
04 - EMBASA/MODALIDADE:  Lei 8.666/93                                                     
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO:3208/2018
06 - VALOR: R$101.160,00 (cento e um mil e cento e 
sessenta reais)
07 - PRAZO: 12 (doze) meses com inicio em 07/01/2021 
e com término em 07/01/2022
08 - DATA DA ASSINATURA: 18 de dezembro de 2020 

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos.

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
STADO DO RIO DE JANEIRO 

P R E F E I T U R A M U N I C I PA L  D E  B E L F O R D  R O X O
  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

21 DE DEZEMBRO DE 2020. PUBLICADO EM 22/12/2020 – CÓD-PMBR 237.

DECRETO N° 5.002, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.  
Abre em favor da Câmara Municipal de Belford Roxo, Crédito Suplementar de R$ 
500.000,00 (Quinhentos mil reais), para reforço das dotações consignadas no orça-
mento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março 
de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal 
1.606 de 03 de janeiro de 2020;

Considerando ainda o descrito no parágrafo único do ar-
tigo 8º da Lei Municipal 1.606 de 03 de janeiro de 2020.                                                                                                                                            
                                                                
                                                                                                                                        

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil 
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 
17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMEN-
TAÇÃO

CÂMARA CMBR 02.01.01.031.052.2.001 3.1.90.94.00 00 500.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

CÂMARA CMBR 02.01.28.846.102.2.000 4.6.90.71.00 00 200.000,00

CÂMARA CMBR 02.01.01.031.052.2.001 3.3.90.39.00 00 300.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 5.003, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.  
“Dispõe sobre a nomeação de membros no Conselho de Políticas culturais de Bel-
ford Roxo e dá outras providências”.
Considerando a Lei Municipal nº 5101, de 27 de outubro de 2009, que estruturou o 
Conselho Municipal de Cultura, 
Considerando que o artigo 1º estabelece a representação paritária e deliberativa do 
poder público e da sociedade civil e de assessoramento da Administração Pública, 
no que diz respeito à Política Municipal de Cultura.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, no 
uso de suas atribuições legais.

DECRETA
Art. 1º - Ficam NOMEADOS os seguintes conselheiros efetivos e suplentes para 
compor o Conselho de Políticas culturais de Belford Roxo, os seguintes membros:

CONSELHEIROS GOVERNAMENTAIS:

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TITULAR: TAIS DO NASCIMENTONUNES
SUPLENTE: MARCELO DE MELLO ALVES HOLLANDA CAVALCANTI

SECRETARIA MUNICPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
TITULAR: JULIO CESAR FERREIRA
SUPLENTE: GERMANO DE OLIVEIRA LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
TITULAR: WELLINGTON PINTO DO NASCIMENTO
SUPLENTE: ARIANE CARLA DA SILVA GONZAGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TITULAR: ZELIDIA MONTEIRO BARBIRATO
SUPLENTE: MARIA DE FÁTIMA LOPES DUARTE

CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
TITULAR : LARYSSA SILVA DO NASCIMENTO
SUPLENTE: MARIA DE FÁTIMA ALVES MOURA SÁ

SOCIEDADE CIVIL ORGNIZADA
INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TITULAR: ESTEVÃO CRISTIAN DA SILVA LEITE
SUPLENTE: FLÁVIO GLÓRIA CAMINHADA SABRÁ

ACADEMIA CRISTINA MENDES
TITULAR: CRISTINA MARIA MENDES DA FONSECA MINTO
SUPLENTE: LUIZ FERNANDO REZENDE DA SILVA

INSTITUTO LUZ E VIDA
TITULAR: ANDRÉ SILVA PRATA
SUPLENTE:  NELBIA CAROLINE LIMA PRATA

INOCENTES DE BELFORD ROXO
TITULAR: ÍCARO RIBEIRO FERREIRA
SUPLENTE: CARLA MARIA SALLES

ACNB – ARTE ECULTURA NÓS DA BAIXADA
TITULAR : MARCIO DE SOUZA FRANCISCO
SUPLENTE: MARCOS NUNES GREGÓRIO

IAB – INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA
Titular: ALESSANDRO DA SILVA
Suplente:LUCAS QUIRINO DA SILVA

TENDA ESPÍRITA JOÃO BOIADEIRO
Titular: MÃE NEUSA COBSE (NOME VERDADEIRO)
Suplente: ELAINE MEDEIROS CRUZ

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE  MATA VIRGEM
Titular: SERGIO SILVA DOS SANTOS
Suplente: MARIA HELENA FERNANDES LIMA DOS SANTOS

ESPAÇO JACA FESTAS
Titular: WILSON NORBERTO BARBOSA FILHO
Suplente:

FUNAS 
Titular: MICAELA SHIMIDT DOS SANTOS
Suplente: HUMBERTO LIMA

PROFISSIONAIS DA AREA CULTURAL

TITULARES:
ANA CRISTINA DE CARVALHO DIAMANTE DE SOUZA
RAFAEL DIAMANTE DE SOUZA
GILIARD GONÇALVES DO NASCIMENTO
EDNA CARDOSO DE MENEZES
JOÃO MATHIAS ROCHA
ENIVALDO COSTA E SILVA
RICARDO DA COSTA MARQUES
PAULO ROBERTO DE JESUS
LUIZ FERNANDO REZENDE DA SILVA
RAMIDE BENEKET
RAPHAEL MOZER DA SILVA

Art. 2º  - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as dis-
posições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº2807/SEMAD/2020 DE 21 DE DEZMEBRO DE 2020..
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, 
de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Desaverbar, em ficha funcional do servidor  ANDRE LUIZ EDIVALDO, matrícula 
10/10.669 ocupante do cargo de Professor de Língua Portuguesa, lotado na Se-
cretária Municipal de Educação - SEMED. O tempo total de serviço de 2.730 (dois 
mil, setecentos e trinta) dias, que corresponde a 07(sete) anos, 05(cinco) meses 
e 25(vinte e cinco) dias. Conforme a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram o processo administrativo 
nº. 04/2733/2003. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº2808/SEMAD/2020 DE 21 DE DEZMEBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le
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ingredientes

Modo de preparo

PeiXe CoM açaÍ

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

Corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
Disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
Em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
Aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
Transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

filé de MeRluZa CoM 
Batata ao foRno

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
Molho de tomate 
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

ingredientes

Modo de preparo

Tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
Unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
Acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
Cubra com o res-
tante das batatas
Cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

ingredientes

Modo de preparo

soPa de lentilHa

1/2 kg de lentilha/ 
1/4 xícara (chá) 
de bacon picado/ 
3/4 xícara (chá) 
de cebola pica-
da/ 1/2 dente de 
alho picado fino/ 
3/4 xícara (chá) de 
cenoura picada/ 
3/4 xícara (chá) 
de salsão picado/ 
3/4 xícara (chá) 
de batata picada/ 
1 folha de louro/ 
2 cravos da índia/ 
Sal e pimenta do 
reino a gosto/ /2 
kg de salsicha

De véspera, escolha 
a lentilha, lave bem 
e ponha de molho 
em 2 1/2 litros de 
água.
No dia seguinte, frite 
o bacon por 5 minu-
tos, até que se des-
prenda toda a gor-
dura.
Junte a cebola, o 
alho e os legumes e 
refogue durante 10 
minutos, mexendo 
freqüentemente.
Acrescente à pane-
la o louro e os cravos 
da índia.
Despeje a lentilha e 
a água em que ficou 
de molho na panela 
e tempere com sal e 
pimenta do reino.
Abaixe o fogo e es-
pere levantar fervu-
ra.
Depois, tampe a pa-
nela e cozinhe, sem-
pre em fogo bran-
do, por 50 minutos, 
quando a lentilha 
deverá estar macia.
Corte as salsichas 
em rodelas de 1,5cm 
de espessura.
Elimine o louro, os 
cravos da índia.
Acrescente a salsi-
cha à panela.
Misture bem e cozi-
nhe por mais 15 mi-
nutos.
Polvilhe com salsa e 
sirva em seguida.

Bufete

1 kg de chicharros 
frescos (atum)
Molho
4 colheres (sopa) e 
vinagre/ 2 gindun-
gos/ Sal 

ingredientes

Modo de preparo

Lave, escame e tire 
as tripas do atum.
Leve a assar nas 
brasas sem sal.
Depois de assados 
sirva com molho pi-
cante.
Molho
Pique a cebola mui-
to miudinha.
Misture o sal e o gin-
dungo pisados e o 
vinagre.
Misture bem e sirva.

gais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, 
de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Desaverbar, em ficha funcional da servidora SANDRA PEREIRA LIMA, matrícula 
10/15.196 ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, lotado na Secretária Munici-
pal de Educação - SEMED. O tempo total de serviço de 1.251 (hum mil, duzentos e 
cinqüenta e um) dias, que corresponde a 03(três) anos, 05(cinco) meses e 21(vinte e 
um) dias. Conforme a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS, que integram o processo administrativo nº. 04/4033/1999. 
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

PORTARIA Nº2809/SEMAD/2020 DE 21 DE DEZMEBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, 
de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Desaverbar, em ficha funcional da servidora SANDRA PEREIRA LIMA, matrícula 
10/15.196 ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, lotado na Secretária Muni-
cipal de Educação - SEMED. O tempo total de serviço de 1.067 (hum mil e sessenta 
e sete) dias, que corresponde a 02(dois) anos, 11(onze) meses e 07(sete) dias. 
Conforme a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Governo do estado do Rio 
de Janeiro, que integram o processo administrativo nº. 04/2511/2012. A publicação 
deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº2810/SEMAD/2020 DE 21 DE DEZMEBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, 
de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Desaverbar, em ficha funcional da servidora SANDRA PEREIRA LIMA, matrícula 
10/15.196 ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, lotado na Secretária Munici-
pal de Educação - SEMED. O tempo total de serviço de 1.251 (hum mil, duzentos e 
cinqüenta e um) dias, que corresponde a 03(três) anos, 05(cinco) meses e 21(vinte e 
um) dias. Conforme a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS, que integram o processo administrativo nº. 04/4033/1999. 
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

PORTARIA Nº2811/SEMAD/2020 DE 21 DE DEZMEBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, 
de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Desaverbar, em ficha funcional da servidora MARIA BERNADETE DA SILVA FELI-
CIO, matrícula 10/9913 ocupante do cargo de Professor, lotado na Secretária Mu-
nicipal de Educação - SEMED. O tempo total de serviço de 1.577 (hum mil, qui-
nhentos e setenta e sete) dias, que corresponde a 04(quatro) anos, 03(três) meses 
e 27(vinte e sete) dias. Conforme a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram o processo administrativo 
nº. 37/6149/2015. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº2812/SEMAD/2020 DE 21 DE DEZMEBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Desaverbar, em ficha funcional do servidor PAULO CESAR DE SOUZA OLIVEIRA, 
matrícula 10/18.421 ocupante do cargo de Rastilheiro, lotado na Secretária Munici-
pal de Educação - SEMED. O tempo total de serviço de 1.178 (hum mil, cento e se-
tenta oito) dias, que corresponde a 03(três) anos, 00(zero) meses e 83(oitenta e três) 
dias. Conforme a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS, que integram o processo administrativo nº. 04/1194/2003. A 
publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

PORTARIA Nº2813/SEMAD/2020 DE 21 DE DEZMEBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, 
de 31.10.1997.
         

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional da servidora ROSANGELA DE CARVALHO BELEM, 
matrícula 10/15.756 ocupante do cargo de Secretário Escolar, lotado na Secretária 
Municipal de Educação - SEMED. O tempo total de serviço de 4.435 (quatro mil, 
quatrocentos e trinta e cinco) dias, que corresponde a 12(doze) anos, 01(um) mês 
e 25(vinte e cinco) dias. Conforme a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram o processo administrativo 
nº. 04/2820/2020. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº2814/SEMAD/2020 DE 21 DE DEZMEBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, 
de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional da servidora ELIANA MOREIRA MENDONÇA, matrícula 
10/15.201 ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, lotado na Secretária Munici-
pal de Educação - SEMED. O tempo total de serviço de 3.001 (três mil, e um) dias, 
que corresponde a 08(oito) anos, 02(dois) meses e 21(vinte e um) dias. Conforme 
a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS, que integram o processo administrativo nº. 04/3038/2020. A publicação deste 
ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº2815/SEMAD/2020 DE 21 DE DEZMEBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.
          

RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora MARA LUZIA DA SILVA BOYD, matrícula 
10/15.236 ocupante do cargo de Orientador Educacional, lotado na Secretária Muni-
cipal de Educação - SEMED. O tempo total de serviço de 144 (cento e quatro) dias, 
que corresponde a 00(zero) anos, 04(quatro) meses e 24(vinte e quatro) dias. Con-
forme a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS, que integram o processo administrativo nº. 04/3241/2020. A publica-
ção deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº2816/SEMAD/2020 DE 21 DE DEZMEBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional do servidor FRANCINALDO LINS, matrícula 10/19.856 
ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secretária Municipal de Habitação e Ur-
banismo - SEHURB. O tempo total de serviço de 4.495 (quatro mil, quatrocentos 
e noventa e cinco) dias, que corresponde a 12(doze) anos, 03(três) mês e 25(vin-
te e cinco) dias. Conforme a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Institu-
to Nacional do Seguro Social - INSS, que integram o processo administrativo nº. 
04/2907/2020. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos as-
sentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº2817/SEMAD/2020 DE 21 DE DEZMEBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, 
de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional do servidor CARLOS ROBERTO VICENTE, matrícula 
10/15.301 ocupante do cargo de Inspetor de Disciplina, lotado na Secretária Munici-
pal de Educação - SEMED. O tempo total de serviço de 3.053 (três mil e cinqüenta e 
três) dias, que corresponde a 08(oito) anos, 04(quatro) meses e 13(treze) dias. Con-
forme a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS, que integram o processo administrativo nº. 04/2937/2020. A publica-
ção deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº2818/SEMAD/2020 DE 21 DE DEZMEBRO DE 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
de Mudança de Nome, formulado pela Servidora SILVANA DO NASCIMENTO RA-
LHA, matrícula nº 60/41854, passando a assinar SILVANA DO NASCIMENTO CIMA 
, conforme contido nos autos do processo nº. 04/4341/2020. A publicação deste ato 
visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº2819/SEMAD/2020 DE 21 DE DEZMEBRO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o inciso XIV do Artigo nº 132 ambos da Lei Comple-
mentar nº 014 de 31/10/97.

R E S O L V E:
DEMITIR EDIMILSON DOS SANTOS PEREIRA  função de Supervisor Escolar, da 
Secretaria Municipal de Educação - SEMED, matrícula nº 10/46.355 por ter infringido 
o disposto no Artigo nº 132, inciso II da Lei Complementar nº 014 de 31 de outubro 
de 1997 a contar da data da publicação, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 37/129/2014.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60.430
Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18

PORTARIA Nº2820/SEMAD/2020 DE 21 DE DEZMEBRO DE 2020.
O secretario municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 97, da Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:
CONCEDER LICENÇA MATRIMÔNIO

nOME pROCESSO MAT. CARGO DiAS pERÍODO

pATRÍCiA SAnTOS 
DE ARAÚJO 04/4122/2020 10/43.757 AGEnTE DE 

TRÂnSiTO 08 18/11/20 a 
25/11/20

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº2821/SEMAD/2020 DE 21 DE DEZMEBRO DE 2020.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora ELIANE DOS SANTOS REZENDE ocupante do Cargo Gari, 
matrícula nº 10/19.514 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, con-
forme o contido nos autos do Processo nº 04/3641/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA
31/05/2010 a 30/08/2015 01/01/2021 a 31/03/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº2822/SEMAD/2020 DE 21 DE DEZMEBRO DE 2020.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder ao servidor ARQUIMEDES TEIXEIRA DE CARVALHO ocupante do Cargo 
Rastilheiro, matrícula nº 10/18.611 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacio-
nados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/4233/2020.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA
20/05/2010 a 29/07/2015 01/11/2020 a 29/01/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº2823/SEMAD/2020 DE 21 DE DEZMEBRO DE 2020.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora ANGELA CRISTINA BARBOSA DE LIMA ocupante do Cargo 
Mrendeira, matrícula nº 10/15.353, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacio
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ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

Rolo de CaRne 
ReCHeado CoM 

esPinafRe e QueiJo

 600 g de carne mo-
ída;200 g de espina-
fres frescos; 125 g de 
mussarela (ou outro 
de sua preferência); 
sal e pimenta à gosto; 
alho em pó à gosto; 
colorau à gosto; azei-
te à gosto; 400g de 
abóbora (usei abó-
bora manteiga); 1/2 
cebola.

 Leve uma frigidei-
ra ao fogo com um 
pouco de azeite e 
deixe aquecer. Acres-
cente os espinafres 
e tempere com uma 
pitada de sal. Deixe 
os espinafres murcha-
rem e saltearem, reti-
re escorrendo todo o 
líquido e deixe esfriar 
completamente.
Numa tigela coloque 
a carne moída e tem-
pere-a com sal e pi-
menta e amasse bem 
para misturar. Colo-
que depois a carne 
numa tábua de cozi-
nha, numa camada 
só formando uma es-
pécie de retângulo.
No meio coloque os 
espinafres já frios e 
sobre estes o queijo 
cortado em palitos. 
Enrole a carne sobre 
os espinafres e o quei-
jo, formando um rolo 
e apertando bem 
para que o recheio 
não escape. Coloque 
depois o rolo numa 
assadeira.
Corte a abóbora em 
cubos pequenos e 
coloque em volta do 
rolo de carme. Pique 
a cebola e espalhe 
sobre a abóbora, 
com uma pitada de 
sal, e tempere tudo 
com o alho em pó, o 
colorau e regue com 
um fio de azeite.
Leve a assar em forno 
previamente aqueci-
do a 180ºC durante 
cerca de 45 minutos 
ou até a carne estar 
cozida e a abóbora 
macia e tostada.
Sirva a carne em fa-
tias e acompanhe 
com uma salada ou 
legumes cozidos.

salada 
MultiCoR

Alface roxa; Alface 
verde; Tomates cere-
jas; Beterraba; Pimen-
tão verde; Pimentão 
vermelho; Pimentão 
amarelo; Azeitona 
chilena;  Brócolis;  Tem-
pero a gosto.

ingredientes

Modo de preparo
Cortar os pimentões e 
a alface em tiras.
Ralar a beterraba e 
cozinhar o brócolis.
Colocar nas bordas 
de uma travessa a al-
face roxa, depois a al-
face verde e a seguir 
a beterraba. Enfeitar 
com os pimentões, os 
tomates cerejas, as 
azeitonas e o brócolis.

10

nados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/3518/2018.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

04/03/1998 a 03/03/2003 01/10/2012 a 31/12/2012 (nos autos nº 
04/4771/2006)

04/03/2003 a 03/03/2008 13/10/2020 A 12/01/2021
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 

funcionais.

PORTARIA Nº2824/SEMAD/2020 DE 21 DE DEZMEBRO DE 2020.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora SUELI PEREIRA CAVALCANTI DOS SANTOS ocupante do 
Cargo Professor de Ciências, matrícula nº 10/05.320 LICENÇA PRÊMIO nos perío-
dos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/5184/2018.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA
31/04/2015 a 30/04/2020 03/09/2020 a 02/12/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº2825/SEMAD/2020 DE 21 DE DEZMEBRO DE 2020.
Tornar sem efeito a Portaria nº 463 de 23/12/2016, WELLINGTON LUIZ CÔRTES DA 
SILVA, conforme contido nos autos do processo 04/167/2007. A publicação deste ato 
visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:
Na portaria nº 309 de  25 DE JULHO DE 2016, publicada no Jornal Hora H de 
27/07/2016, referente à SARA MARIA BARBOZA MIRANDA.
Onde se lê: ......READAPTAÇÃO DA FUNÇÃO........
Leia-se: ......READAPTAÇÃO DEFINITIVA DA FUNÇÃO ....... 

Na portaria nº 2234 de  17 de agosto de 2020, publicada no Jornal Hora H de 
18/08/2020, referente à FELIPE FALBO CARNEIRO.
Onde se lê: ......MATRÍCULA Nº 10/05.556........
Leia-se: ......MATRÍCULA Nº 10/05.555 ....... 

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE BELFOD ROXO - SEMED 

(Despacho do Secretário Processo nº 07/0394/2020) HOMOLOGO a presente Licita-
ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020, cujo objeto é CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E IMPLANTAÇAO DE PLA-
TAFORMA COGNITIVA PARA CADASTRO E PRÉ-MATRICULA DOS ALUNOS DA 
REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXA/RJ, COM CAPACITAÇÃO 
DOS PROFISSIONAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA., adjudicando seu objeto a empresa: 
FS GONÇALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, no valor de RS239.000,00 (Du-
zentos e trinta e nove mil reais), conforme Ala de julgamento/mapa de lances e Ata 
de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão para Procedimentos de Licitação 
na Modalidade de Pregão Presencial as fls. 303 a 306 e ainda, pareceres da Douta 
Procuradoria-Geral do Município em fls. 170 a 177 e da Controladoria Geral do Mu-
nicípio fls. 321. Em 17 de dezembro de 2020.

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – COM-
SEA

RESOLUÇÃO Nº 006/2020 – COMSEA-BR DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020
“Dispõe sobre aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Mu-
nicipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Belford Roxo para o ano de 2021”.
A Planária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Belford 
Roxo, em reunião extraordinária do dia 16 de dezembro de 2020.

RESOLVE:
Art.1º - Aprovar o Calendário de Reuniões Conselho Municipal de Segurança Ali-
mentar e Nutricional de Belford Roxo para o ano de 2021;
Art. 2° - As Reuniões Ordinárias acontecerão toda última quarta-feira do mês, às 
10h, na sala de Reunião do Prédio Estação Cidadania, nº. 1423, situado Av. Retiro 
da Imprensa, Centro, Belford Roxo –RJ.

JAnEiRO
(27) Facultativo

FEVEREiRO
24

MARÇO
24

ABRiL
28

MAiO
26

JunHO
23

JuLHO
28

AGOSTO
25

SETEMBRO
22

OuTuBRO
27

nOVEMBRO
24

DEZEMBRO
22

§ 1° - No caso de feriados ou pontos facultativos, a Reunião acontecerá toda última 
quarta-feira subsequente.
§ 2° - As Reuniões Extraordinárias, quando necessárias, serão convocadas conforme 
preceitua o Regimento
Interno do COMSEA, publicadas no Diário Oficial do Município.
Art.3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, quando são revo-
gadas todas as disposições em contrário.

Nilcileia da Silva Rosario
Secretária Executiva do COMSEA-BR

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

RESOLUÇÃO Nº: 034/CMAS-BR /2020 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020
“Dispõe sobre aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Muni-
cipal de Assistência Social de Belford Roxo para o ano de 2021”.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo – CMAS-BR, órgão 
paritário, deliberativo e fiscalizador das ações de assistência social, no uso das com-
petências e atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal No. 1068, de 27 
de outubro de 2005, em Reunião ordinária realizada no dia 16 de dezembro de 2020.

RESOLVE:
Art.1º - Aprovar o Calendário de Reuniões do Conselho Municipal de Assistência 
Social de Belford Roxo para o ano de 2021.

JAnEiRO 20 (Facultativo)

FEVEREiRO 17

MARÇO 17

ABRiL 21

MAiO 19

JunHO 16

JuLHO 21

AGOSTO 18

SETEMBRO 15

OuTuBRO 20

nOVEMBRO 17

DEZEMBRO 15
Art. 2° - As Reuniões Ordinárias acontecerão toda terceira quarta-feira do mês, às 
10h, na sala de Reuniões do Prédio Estação Cidadania/SEMASC, situado na Av. 
Retiro da Imprensa, 1423 – Centro, Belford Roxo/ Rio de Janeiro.
§ 1° - No caso de feriados ou pontos facultativos, a Reunião acontecerá na quarta-
feira subsequente.
§ 2º - As Reuniões Extraordinárias, quando necessárias, serão convocadas conforme 
preceitua o Regimento Interno do CMAS, no seu Art. 7º e publicadas no Diário Oficial 
do Município.
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação, quando 
são revogadas todas as disposições em contrário.

Manuel Martins Guedes
Presidente do CMAS-BR

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS

MINUTA DE EDITAL Nº 001/2020

TORNA PÚBLICA A INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, EM CARÁ-
TER EMERGENCIAL,DE PROFISSIONAIS SAUDE POR TEMPO DETERMINADO, 
para atuarem nas Unidades de Saude Hospital Municipal de Belford Roxo, UPA 24 
Horas Bom Pastor e Unidade Mista do Lote XV.

O MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, 
torna pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado  dos 
profissionais para as categorias que menciona, por tempo determinado, nos termos 
do art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 e a Lei Municipal 1549 de 06 de abril 
de 2017, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse pú-
blico o atendimento nas Unidades de Saúde Hospital Municipal de Belford Roxo, 
UPA 24 Horas Bom Pastor e Unidade Mista do Lote XV até a finalização do processo 
de chamamento público afim de promover a Gestão Hospitalar das Unidades. 

1- DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1- O Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária será regido 
por esse edital, executado e coordenado por uma Comissão da Secretaria Municipal 
de Saúde, que deverá ser chamada de Comissão de Processo Seletivo Simplificado, 
nomeada por meio de decreto assinado pelo Prefeito. 
1.2- A seleção destina-se a contratação temporária por tempo determinado, 
conforme o amparo legal do art. 37 IX da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 
1549 de 06 de abril de 2017, para as funções constantes do ANEXO I deste Edital, 
para atenderem a necessidade das unidades de saúde já mencionadas. 
1.3- Devido ao caráter emergencial, a contratação do profissional poderá se 
dar imediatamente após o comparecimento do candidato na data, horário e local 
determinados na convocação. As vagas serão providas conforme a necessidade da 
função, devendo posteriormente ser efetuado o ato de publicidade devido.

1.4- O requisito de tempo de experiência do candidato no exercício da função 
será utilizado como critério de prioridade para o provimento da vaga, desde que o 
profissional compareça na data, horário e local determinados na convocação.

1.5- Considerando o risco aumentado de complicações para pessoas a partir de 
60 anos de idade, diante da incidência do COVID-19, não serão aceitas inscrições 
de profissionais a partir dessa idade.

1.6- A Função, número de vagas, carga horária semanal, remuneração e vagas 
constam nos Anexos I do presente edital. 

1.7- Durante a vigência do contrato poderá haver substituição de lotação a crité-
rio exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme a necessidade e conveni-
ência do serviço respeitando os limites da Região Administrativa a qual o candidato 
reside. 

1.8- Não haverá cobrança de taxas para a realização das inscrições feitas pelos 
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ingredientes

Modo de preparo

CRePe de taPioCa 
(CRePioCa)

1 ovo (é melhor tirar a 
pele da gema)/1 colher 
de polvilho doce (pode 
ser substituído por tapioca 
ou polvilho azedo)/1 co-
lher de requeijão/1 colher 
de água/1 pitada sal.

Bata todos os ingredien-
tes em um mixer até obter 
uma consistência cremo-
sa.
Despeje uma concha da 
massa numa frigideira le-
vemente untada com 
margarina, tampe e deixe 
dourar.
Recheie a gosto e dobre 
ao meio como um crepe.

ingredientes

Modo de preparo

PiRão de fRanGo

2 peitos de frango/1 
cebola/3 dentes de 
alho/2 tomates/sal/
caldo de frango/salsi-
nha e cebolinha/fari-
nha de mandioca.

Desfie os frangos depois 
de cozidos.
Não jogue a água que 
cozinhou o frango.
Refogue a cebola, o alho, 
coloque o frango e faça 
o molho com os tomates, 
tempere com o caldo de 
frango, sal, cebolinha e 
salsinha.
Coloque a água que está 
separada para ferver.
Em um recipiente coloque 
a farinha de mandioca 
com um pouco de água.
Acrescente o molho de 
frango na água fervendo.
Aos poucos engrosse com 
a farinha de mandioca 
que está separada.

ingredientes

Modo de preparo

fRanGo de Panela de 
PRessão seM áGua

1 frango inteiro/1/2 ce-
bola/pimenta-do-reino (a 
gosto)/cebolinha (a gos-
to)/salsinha (a gosto)/co-
lorau (a gosto).

Corte o frango em pedaços.
Coloque em uma panela 
de pressão o frango e os in-
gredientes, menos o colorau 
e cozinhe por 20 minutos em 
fogo alto.
Abra a panela com cuida-
do (não esqueça de tirar a 
pressão), coloque o colorau 
e uma pitada de sal.
Cozinhe por mais 20 minutos, 
dependendo do seu fogão 
em fogo médio.

ingredientes

Modo de preparo

Bolo de 
CoCa - Cola

6 ovos/1 latinha de Coca 
- Cola tradicional/2 xíca-
ras de farinha de trigo/1 
colher de sopa de fermen-
to/2 xícaras de açúcar

Primeiro abra a Coca - 
Cola e deixe alguns mi-
nutos aberta para per-
der o gás e não espumar 
muito na hora de bater
Bater as gemas com o 
açúcar, misturar a Coca 
- Cola até dissolver bem
Depois é só misturar com 
o trigo, claras e fermento
Levar ao forno médio 
por aproximadamente 
40 minutos

1.1- candidatos. 

1.2- O processo de seleção compreende as seguintes etapas: inscrição, análise 
de currículo, curso de formação e formalização de contrato, nos termos deste Edital. 

1.3- O Número de vagas foi realizado em consonância com o número de profis-
sionais de saúde que as unidades necessitam. 

1.4- Os recursos financeiros para a contratação dos profissionais da saúde se-
rão oriundos dos repasses dos recursos do apontado pelo Fundo Municipal de Saúde

Código

1294

1293

Elemento de Des-
pesa

3.1.90.04.00

Fonte

Contratação 
por Tempo 

Determinado

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1- O Processo de Seleção, destina-se a selecionar 564 candidatos para diversos 
cargos da área da saúde conforme exemplifica o Anexo I, para o atendimento nas 
Unidades de Saúde Hospital Municipal, UPA 24 Horas Bom Pastor e Unidade Mista 
do Lote XV. 

2.2- O prazo de validade deste Edital será de 90 (noventa) dias, podendo ser prorro-
gado até a finalização do processo do chamamento público para a afim de promover 
a Gestão Hospitalar das Unidades.

2.3- A Convocação para a contratação ds candidatos selecionados será feita por 
publicação no Diário Oficial Jornal Hora H ou por informação direta na Secretaria 
Municipal de Saúde. 

2.4- A aprovação no Processo Sletivo Simplificado, objetivando a contratação por 
tempo determinado, nos termos da Lei Municipal nº 1549 de 06 de abril de 2017, 
assegurará ao candidato apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a 
contratação condicionada ao exclusivo interesse e conveniência do serviço público 
municipal e das formalidades legais. 

2.5- É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar pelo Diário Oficial do 
Município ou outro meio de comunicação local, todas as publicações referentes a 
este edital. 

2.6- Os candidatos convocados deverão apresentar Atestado de Saúde, comprovan-
do sua capacidade laborativa, além dos documentos constantes no presente edital. 

2- DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO:

3.1-  A Inscrição deverá ser feita através de ndereço eletrônico, conforme orientação 
abaixo: 

a- Através do site eletrônico: nesta modalidade o candidato deverá acessar o 
site através do link http://saudebelfordroxo.com/ e escolher a aba INSCRIÇÃO. 

 3.2- O candidato deverá preencher corretamente todos os campos, que deverão 
ser comprovados com documentação na hipótese de convocação para contratação.

3.3- A declaração fraudulenta ou deliberadamente enganosa implicará automatica-
mente na inabilitação do candidato para contratação.

3.4- Após realizar a inscrição online, o candidato poderá ser convocado para apre-
sentar os documentos e comprovar que atende às seguintes condições: 

a- Ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das prerrogativas previstas no 
art. 12 da Constituição Federal e demais disposições da Lei no caso de estrangeiro.
b- Ser maior de 18 (dezoito) anos;
c- Estar em dia com as obrigações militares (no caso dos candidatos do sexo 
masculino);
d- Estar em dia com as obrigações eleitorais;
e- Não possuir qualquer outro cargo de provimento em concurso público com 
exercício efetivo das funções que não estejam enquadradas nos casos previstos no 
art. 37, XVI, da Constituição Federal;
f- Não possuir qualquer condenação criminal transitada em julgado;
g- Estar com situação regular perante o Cadastro de Pessoa Física (CPF) jun-
to à Secretaria da Receita Federal do Brasil, vinculada ao Ministério da Economia.
h- 1 Foto 3X4 colorida e recente;
i- Documentos comprobatórios dos títulos auto declarados durante inscrição 
on line ou protocolo da inscrição presencial;
j- O não cumprimento dessas exigências implica na eliminação do candidato.

3.5- Nos casos em que os candidatos tiverem o mesmo tempo de experiência, será 
utilizado como critério de desempate o que tiver a idade mais elevada até o limite 
de 60 anos.

3- DO PROCEDIMENTO DA INSCRIÇÃO

4.1- Após o cumprimento dos requisitos constantes no item 3. deste edital, o candi-
dato deverá entregar toda documentação exigida, em envelope identificado com o 
nome do candidato e a área a que concorre, no local, período e horário estabelecido 
no ANEXOIII.

4- DA VALIDADE

5.1- O prazo de validade deste Edital será de 90 (noventa) dias, podendo ser pror-
rogado por igual período, no caso da não finalização do processo do chamaneto 
público para a Gestão das Unidades em referência.

5- DA REMUNERAÇÃO 

6.1- O Salário base corresponderá à categoria relacionada no Anexo IV 

6- DO PROCESSO SELETIVO E DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO

7.1- O processo seletivo será realizado em etapa única, de carater eliminatório e 

classificatório, consistente em critério objetivo de seleção relativo à avaliação de 
títulos e experiência do candidato, verificação da correspondência entre a Região 
Administrativa e o bairro onde reside o candidato, além da idade abaixo de 60 anos 
devido ao COVID-19. 

7.2- A avaliação de títulos e experiências consistirá no exame de análise do currícu-
lo, sendo considerada a formação acadêmica, cursos de extensão e a experiência 
no exercício das atividades relacionadas. 

7.3- Serão classificados os candidatos que obtiverem maior pontuação, segundo o 
critério estabelecido na tabela do item 8.7 deste edital, cada qual dentro da sua área, 
descrito na Região Administrativa correspondete e a idade abaixo de 60 anos devido 
as restrições da pandemia do COVID-19. 

7.4- Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios de desempate para a 
classificação do candidato, na ordem abaixo apresentada: 

a- A maior pontuação na titulação; 
b- A maior pontuação em experiência no exercício das atividades 
c- Que não estejam dentro do grupo de risco relacionados ao COVID-19. 

7- DA PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

8.1- No ato da inscrição o candidato deverá informar no seu currículo a escolaridade 
e indicação de todas as titulações concluídas e experiências no exercício na área 
que será contratado, além do bairro que reside. 

8.2- A Seleção será consituida a partir da análise de currículo.

8.3- Para receber a pontuação relativa à experiência profissional o candidato deverá 
enviar, no momento da entrega do currículo, cópia da Certidão de Contagem de 
Tempo de Serviço; ou cópia do último contracheque; ou declaração do empregador 
(em cópia legível) que informe o período (com ínicio e fim, se for o caso) e a espécie 
do serviço realizado, com a descição da atividade desenvolvida. 

8.4- Cada título será considerado uma única vez. 

8.5- A Classificação final dos candidatos será feita na ordem decrescente da soma 
das notas obtidas na análise de currículo. 

8.6- Apurada a classificação, esta será publicada como Relação de Candidatos 
Aprovados no Processo Seletivo. 

8.7- A análise do currículo será realizada através da comissão instituída por Decreto 
Municipal mediante somatório de pontos da contagem de títulos, experiência, profis-
sional comprovada, cursos e conhecimento da localidade, conforme tabela abaixo: 

CRiTÉRiOS Especificação
pOnTuAÇÃO 
MÍniMA pOR 

iTEM
pOnTuAÇÃO 

MÁxiMA
pOnTuA-
ÇÃO ATRi-

BuÍDA

Título Ensino Superior completo 
na área de Saúde 2.0 2.0

Experiência na 
função

Experiência curricular na 
área da saúde,

contando tempo de servi-
ços, sendo que cada ano

trabalhado terá pontuação 
de 0,5 pontos, sendo

contado no máximo 4 anos 
de experiência.

0,5 2.0

Título
Ensino Superior em qual-
quer área que será aceito 
até 4 áreas, valor de 0,5 
cada

0,5 2.0

Curso especí-
fico na área de 

saúde

Certificado de curso de es-
pecialização na

área da saúde, consideran-
do a titulo de maior

pontuação aquele concor-
rente que tiver

titulação na área de atua-
ção especifica em que

prestará o serviço (atenção 
básica, vigilância

em saúde, media e alta 
complexidade

ambulatorial ou urgência e 
emergência). sendo

aceito a apresentação de 
até 4 títulos, sendo o

valor de 0,5 ponto cada.

0,5 2.0

Curso de 
informática

internet, Windows, Excel e 
Word, sendo 0,25 para cada 0,25 1.0

Tempo de 
residência

Será somado 0,25 para 
cada 05 anos de efetiva mo-
radia na regional de lota-
ção, chegando ao máximo 
de 20 anos. 

0,25 1.0

pOnTuAÇÃO 
MÁxiMA 10

8.8- Não será computado ponto aos itens exigidos como requisito de investidura. 

8.9- Os cursos realizados no exterior só terão validade quando acompanhados por 
documento expedido por tradutor juramentado e reconhecido pelo MEC. 

8.10- Para comprovação dos cursos/capacitações deste Edital, o candidato deverá 
apresentar certificado/declaração de uma instituiçãoo pública ou privada regularizada 
pelo órgão próprio do Sistema Oficial de Ensino no âmbito municipal, estadual e/ou 
federal, contendo carga horária, a identificação da instituição com a assinatura do 
responsável pela organização/emissão do respectivo curso/certificados/declaração. 

8.11- A comprovação do tempo de Experiência Profissional dar-se-à da seguinte 
forma: 

I- Na área Pública: 

a- Documento expedido pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, 
conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo do 
órgão expedidor. 
b- Os contratados, cujo desempenho não atender as exigências do Programa, 
serão substituidos pelo próximo credenciado, de acordo com o perfil estabelecido, a 
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nação vibroU!

aleXandRe Vidal / fla

Goleiro tem 158 jogos com a camisa 
do Mengão e 7 títulos conquistados

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Diego Alves (centro da foto) renovou contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2021

21 98356-4045

Na sexta-feira 
(18), o golei-
ro Diego Alves 

renovou contrato com 
o Flamengo. O vínculo, 
agora, vai até dezembro 
de 2021. Em vídeo publi-
cado nas redes sociais do 
clube, o Paredão mandou 
recado à Nação.

“Estou aqui para anun-
ciar minha renovação de 
contrato. Mais um ano 
vestindo este Manto Sa-
grado. Poder estender 
esse vínculo vitorioso 
com todos vocês. Dizer 
que hoje estou no lugar 
onde meu coração quer. 
Estou muito feliz, es-

pero que a gente tenha 
mais um ano de vitórias, 
conquistas e que a gen-
te possa se encontrar o 
mais rápido possível no 
Maracanã lotado, para 
comemorarmos juntos “, 
disse Diego.

Diego Alves chegou 
ao Flamengo em julho 
de 2017. Vestindo a ca-
misa rubro-negra, foram 
158 partidas com 92 vi-
tórias, 36 empates e 30 
derrotas. Conquistou 
7 títulos: Florida Cup 
(2019), Campeonato 
Carioca (2019), Liber-
tadores (2019), Brasilei-
rão (2019), Supercopa 
(2020), Recopa (2020) 
e Campeonato Carioca 
(2020).

dieGão fiCou!!!
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seGundo CadeRno

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Bolo de CenouRa 
fofinHo

MASSA:
2 cenouras médias, cor-
tadas em cubos médios 
(250 g)/1/2 xícara (chá) 
de óleo/3 ovos/1/2 xíca-
ra (chá) de amido de mi-
lho MAIZENA®/1 e 1/2 xí-
cara (chá) de farinha de 
trigo/1 colher (sopa) de 
fermento em pó/1 xícara 
(chá) de açúcar
COBERTURA:
1/2 xícara (chá) de cho-
colate ao leite derretido 
(ainda quente)/1/2 xíca-
ra (chá) de creme de 
leite

Modo de preparo

Preaqueça o forno em 
temperatura média 
(180°C)
Unte e enfarinhe uma for-
ma de furo central média 
(20 cm de diâmetro)
Reserve
No copo do liquidifica-
dor, coloque a cenoura, 
o óleo e os ovos, e bata 
até ficar homogêneo
Em uma tigela, peneire 
o amido de milho MAIZE-
NA®, a farinha de trigo, o 
fermento e o açúcar, jun-
te a mistura de cenoura 
reservada, e mexa com 
o auxílio de uma espátu-
la até que vire uma mas-
sa uniforme
Disponha a massa na for-
ma reservada e leve ao 
forno por 35 minutos, ou 
até que um palito, depois 
de espetado na massa, 
saia limpo
Retire do forno e deixe 
amornar
COBERTURA:
Misture o chocolate e o 
creme de leite, espalhe 
por toda a superfície do 
bolo e sirva a seguir
DICA:
Se preferir, utilize a forma 
redonda canelada (18 
cm de diâmetro)

ingredientes

Modo de preparo

Waffle ClássiCo

2 xícaras (chá) de farinha 
de trigo/2 colher (sopa) de 
açúcar/2 colheres (chá) 
de fermento em pó/1/2 co-
lher (chá) de sal/2 colheres 
amido de milho/3 ovos ba-
tidos/4 colheres (sopa) de 
manteiga sem sal derreti-
da/1 e 3/4 de xícara (chá) 
de leite/1 colher (sopa) de 
essência de baunilha

Peneire em um recipien-
te a farinha de trigo, o 
açúcar, o amido, o fer-
mento e o sal
Reserve
Em outro recipiente 
misture os ovos batidos 
com o leite, a manteiga 
derretida e a essência 
de baunilha
Despeje sobre a mistu-
ra de farinha e rapida-
mente incorpore os in-
gredientes
Aqueça o aparelho 
para Waffles
Coloque uma concha 
rasa de massa e espa-
lhe até cobrir o molde 
do aparelho, feche a 
tampa e deixe assar até 
a massa ficar bem dou-
rada
Retire com espátulas de 
silicone
Sirva com mel, frutas ou 
geleia

a- qualquer época do ano. 
b- O candidato classificado, excedente às vagas atualmente existentes, será 
mantido em cadastro de reserva durante o prazo de validade do Processo Seletivo 
Simplificado e poderá ser convocado em função da disponibilidade de vagas, ficando 
sob sua responsabilidade o acompanhamento da sua convocação através da publi-
cação feita no mural e no site oficial da Prefeitura Municipal. 
c- O candidato convocado posteriormente poderá, a critério da Administração, 
ter contrato com prazo de validade menor que 3 meses. 
d- A Administração Pública poderá, mediante contraditório e ampla defesa, 
rescindir os contratos temporários celebrados em decorrência deste Processo Sele-
tivo Simplificado, na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 
i. Prática de falta grave, devidamente comprovada
ii. Prática de 03 (três) faltas ao trabalho injustificadas, consecutivas ou alter-
nanadas; 
iii. Acumulação ilícita de cargos, empregos ou funções públicas; 
iv. Necessidade de redução do quadro de pessoal por excesso de despesa; 
v. Insuficiência de desempenho; 

1- DOS CANDIDATOS POR COTAS

9.1 Do contigente contratado devrá ser obedecidoo obrigatoriamente o percentual de 
5% das as vagas orfetadas pessoas portadoras de deficiência desde que a deficiên-
cia seja totalmente compatível com a atividade exigida no contrato. 

9.2- A Comissão poderá, sem prejuízo da continuidade das fases do Edital, solici-
tar auxilio técnico da Perícia Municipal e da Procuradoria Municipal para eleaborar 
relatório conclusivo acerca de qualquer divergência entre a deficiência apontada e 
atribuição da vaga pretendida. 

9.3 Para concorrer as vagas destinada aos candidatos de deficiência, o candidato 
deverá indicar obrigatoriamente no formulário de inscrição, marcando “sim” na “op-
ção” “Pessoa com deficiência”, bem como deverá digitalizar e encaminhar no ato da 
inscição, os seguintes documentos, os quais deverão ser apresentados na hipótese 
de convocação para contratação. 

a- Laudo Médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos 12 me-
ses, atestando o nome, a espécie e o grau ou nível de deficiência. 
b- O laudo médico, original ou cópia autenticada não será devolvido tampou-
co será fornecido cópia do mesmo. 

9.4-  Do contingente contratado deverá ser obedecido obrigatoriamente o percentual 
de 25% para negros, pardos e índios. 

9.5- Para concorrer as vagas de cotas o candidato deverá indicar obrigatoriamente 
no formulário de inscrição, marcando SIM em alguma das opções constantes, ou 
seja, negro, pardo ou índio. 

2-  DOS RECURSOS

10.1- Caberá à interposição de recursos, em instância única, encaminhado para 
Comissão de Processo Seletivo Simplificado, através do portal eletrônico no mesmo 
link do credenciamento, no dia 05 de janeiro de 2021 a partir de 12:00 até 07 de 
janeiro de 2021 até 12:00. 

10.2- Os recursos dverão ser interpostos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contadas a partir da data da divulgação, que será feita no Diário Oficial do 
Município, mas seguintes hipóteses: 

a- Da aprovação ou reprovação conforme listagem; 
b- Da classificação final, contado sua divulgação; 
c- Não será admitido recurso coletivo; 

10.3- O recurso deverá obedecer os seguintes requisitos: 

a- Digitado em duas vias;
b- Dentro do prazo estipulado neste edital;
c- Com argumentação lógica; 
d- Indicação de todos os dados do candidato, conforme o ANEXO III. 

10.4- A SEMUS deverá dar publicidade a conclusão fundamentada sobre o recurso, 
emitida pela Comissão. 

10.5- O Candidato será excluido da respectiva lista de classificação e ficará sujeito a 
resisão contratual na ocorrência de qualquer dos subitens abaixo: 

a- Não comprove a escolaridade mínima exigida pelo cargo 
b- Ainda que comprovada a escolaridade mínica exigida, informe a escolari-
dade gere pontuação ou remuneração maior que efetivamente comprovada na fase 
de comprovação de títulos; 
c- Se inscrito na lista de classificação de pessoa com deficência, apresente 
laudo médico em desacordo com o estabelecido no edital ou apresente laudo médi-
co que não caracterize a deficiência de acordo com a legislação vigente; 
d- Apresente laudo médico atestando deficiência incompatível com a natureza 
das atribuições e exigências para o desempenho da função. 
e- Apresente autodeclaração falsa ou de pessoa de cor negra, parda ou índio. 

3- DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1- Após a realização de todas as fases do Processo Seletivo Simplificado, será 
publicada a lista de classificação final dos candidatos em jornal ou outro meio de 
comunicação local. 

4-  DA JUSTIFICATIVA 

O presente processo seletivo simplificado será realizado em decorrência do Interes-
se Público Excepcional que impõe a contratação imediata, levando em consideração 
os princípios que norteiam a Administração Pública, a saber: a Legalidade Impes-
soalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. Essa contratação se faz necessária 
tendo em vista a urgência e emergência das Unidades em destaque até a finalização 
do processo administrativo para a contratação da Gestão. 

5- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1- Os intens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consuma a providência ou evento que lhes disser respei-
to, ou até a data da convocação dos candidatos, circunstância que será mencionada 
no edital ou aviso publicado. 

12.2 A participação do candidato e sua classificação final no Processo Seletivo Sim-
plificado serão comprovada unicamente pela publicação da lista final dos aprovados 
n Diário Oficial do Município ou outro meio de comunicação local. 

12.3- Não serão fornecidos atestados, certidões ou certificados relativos a classifica-
ção ou notas dos candidatos, valendo para tal fim a publicação da classificação final. 

12.4- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo, as-
sessorada pela Procuradoria Geral do Município.

6- DO FORO 

14.1- Em caso de ajuizamento de ação fica eleita entre as partes a comarca do mu-
nicípio de Belford Roxo - RJ para dirimir sobre quaisquer conflitos entre as partes.

Belford Roxo, 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, ______________________________________________________________
___________, (nacionalidade), (estado civil), portado da Carteira de Identidade nº 
_______________________, e do CPF nº _______________________, declaro, 
sob as penas da lei, que _____________________________________________
__________, reside no endereço _______________________________________
____________________________________ e que as contas de consumo (água, 
luz, gás, etc) estão todas em meu nome. 

Desta maneira, declaro a expressão da verdade, juntand cópia do devio documento 
de identidade e assinando na data de hoje. 

Cidade, data

Assinatura

ANEXO II

MODELO DE RECURSO

Ao Senhor Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado para contra-
tação de pessoal por tempo determinado, para o cargo da Prefeitura Municipal de 
Belford Roxo através da Secretaria Municipal de Saúde. 

Nome: ____________________________________________________________
___________

Número de Inscrição: _________________________________________________
___________

Documento de Identidade: _____________________________________________
___________

Cargo Pretendido: ___________________________________________________
___________

Endereço Completo: _________________________________________________
___________

Contato: _____________________________ e-mail: _______________________
___________
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

BolinHo de
BaCalHau

1,5 kg de baca-
lhau/1,5 kg de bata-
ta/1 gema/Bastante 
salsa e cebolinha (pi-
cados)/1 dente de 
alho amassado/2 co-
lheres de sopa de fari-
nha de mesa/5 colhe-
res de sopa de azeite/
Sal.

Dessalgar o ba-
calhau, cozinhá-lo 
e desfiar, reserve o 
para esfriar.

Cozinhe as ba-
tatas e amasse-as, 
faça um purê, espe-
re esfriar.

Em seguida mis-
ture o purê com o 
bacalhau desfia-
do, acrescente os 
outros ingredientes, 
(salsa e cebolinha, 
alho, azeite e a fa-
rinha de rosca), 
sempre misturando 
bem.

Prove o sal, se for 
necessário coloque 
um pouco para 
temperar

Faça bolinhas e 
frite-as em óleo bem 
quente..

toRta inteGRal 
de atuM

MASSA:

2 ovos/2 xícara de 
trigo integral/1 xíca-
ra de leite/1/2 xíca-
ra de óleo de giras-
sol/1 xícara de aveia 
fina/1 colher (sopa) 
de fermento/sal a 
gosto.

RECHEIO:

1 cebola picada/1 
tomate picado/2 
ovos cozidos pica-
dos/2 lata de atum 
natural moído/1 co-
lher de cheiro-ver-
de/sal e pimenta a 
gosto.

ingredientes

Modo de preparo

MASSA:

Coloque todos os 
ingredientes no li-
quidificador menos 
o fermento e bata 
tudo até ficar bem 
homogêneo

Depois acrescente 
o fermento e bata 
rapidamente só 
para misturar a mas-
sa com o fermento

RECHEIO:

Misture todos os 
ingredientes numa 
tigela e mexa ate 
todos se encorpora-
rem

Em uma forma mé-
dia unte com azeite 
coloque metade da 
massa espalhe o re-
cheio todo por ela, 
acrescente o restan-
te da massa, polvi-
lhe se quiser oréga-
no por cima para 
dar um gostinho es-
pecial

Leve ao forno mé-
dio por mais ou me-
nos 40 a 45 minutos

Bom apetite!

Questionamento: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________

Embasamento legal: _________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________

Belford Roxo, ___________ de _______________ de _____________

Assinatura

ANEXO III

ANEXO III

CRONOGRAMA

ATiViDADES DATAS E pRAZOS

período de inscrição 23/12/2020 a 31/12/2020

Local de inscrição http://saudebelfordroxo.com/

Divulgação dos Classificados 05/01/2021

período de interposição de recursos 05/01/2021 a partir 12:00 até 07/01/2021 12:00

Resultado da interposição dos recur-
sos 13/01/2021 

Assinatura dos Contratos 05/01/2021 a partir de 12:00 até 07/01/2021 até as 
17:00 

Local de entrega dos documentos Avenida Benjamin pinto Dias nº 610 – 2º andar – Se-
cretaria Municipal de Saúde

ANEXO IV

FunÇÃO CARGO VEnCiMEnTO 
MEnSAL

CARGA 
HORÁRiA 
SEMAnAL

VAGA pOR 
uniDADE

MÉDiCO CLÍni-
CO GERAL 

i-  comprovação de esco-
laridade, mediante a apre-
sentação do diploma que 
comprove a formação em 
nível superior em Medici-
na e da residência médi-
ca, emitidos pela institui-
ção de ensino superior 
e devidamente reconhe-
cidos pelo Ministério da 
Educação; 

ii- Estar em dia com as 
obrigações junto ao res-
pectivo Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado 
emissor da licença para 
exercício da profissão; 
iii-não ter sido condena-
do, com decisão passada 
em julgado, em qualquer 
Conselho de Ética e Dis-
ciplina dos Conselhos 
Regionais ou do Conse-
lho Federal de Medicina; 
iV-Demonstrar experi-
ência profissional míni-
ma de 02 (dois) anos no 
exercício de suas fun-
ções junto à urgência e 
emergência, da Média e 
Alta Complexidade, ou às 
áreas de atuação no âm-
bito da Atenção Básica; 
V- No caso dos profis-
sionais que tenham atu-
ado no programa Mais 
Médicos, comprovação 
de que houve a devida 
revalidação do diploma 
em Medicina, seguindo 
as diretrizes previstas 
pelo Ministério da Saúde 
e Lei Federal n° 12.871, 
de 22/10/2013, sem preju-
ízo dos demais requisitos 
previstos neste subitem.

R$ 11.500,00 - 
(pLAnTÃO En-
TRE SEGunDA 
A SExTA). 

R$ 13.000,00 
(pLAnTÃO SA-
BADO Ou DO-
MuniGO)

24 HORAS

TOTAL DE 
VAGAS: 63

21 VAGAS:  
HMBR 

21 VAGAS: 
upA 24H 
BOM pAS-
TOR 

21 VAGAS: 
u n i D A D E 
MiSTA DO 
LOTE xV

5% das  va-
gas orfetadas 
pessoas por-
tadoras de 
deficiência

25% vagas 
para negros, 
pardos e 
índios

MÉDiCO ORTO-
pEDiSTA

i- comprovação de es-
colaridade, mediante a 
apresentação do diploma 
que comprove a forma-
ção em nível superior em 
Medicina e da residência 
médica, bem como com-
provação de especializa-
ção na respectiva área de 
atuação demandada pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde, emitidos pela ins-
tituição de ensino supe-
rior e devidamente reco-
nhecidos pelo Ministério 
da Educação;

 ii- Estar em dia com as 
obrigações junto ao res-
pectivo Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado 
emissor da licença para 
exercício da profissão; 
iii-não ter sido condena-
do, com decisão passada 
em julgado, em qualquer 
Conselho de Ética e Dis-
ciplina dos Conselhos 
Regionais ou do Conse-
lho Federal de Medicina; 
iV-Demonstrar experi-
ência profissional míni-
ma de 02 (dois) anos no 
exercício de suas fun-
ções junto à urgência e 
emergência, da Média e 
Alta Complexidade, ou às 
áreas de atuação no âm-
bito da Atenção Básica; 
V- No caso dos profis-
sionais que tenham atu-
ado no programa Mais 
Médicos, comprovação 
de que houve a devida 
revalidação do diploma 
em Medicina, seguindo 
as diretrizes previstas 
pelo Ministério da Saúde 
e Lei Federal n° 12.871, 
de 22/10/2013, sem preju-
ízo dos demais requisitos 
previstos neste subitem.

R$ 11.500,00 - 
(pLAnTÃO En-
TRE SEGunDA 
A SExTA). 

R$ 13.000,00 
(pLAnTÃO SA-
BADO Ou DO-
MuniGO)

24 HORAS

TOTAL DE 
VAGAS: 21

14 VAGAS: 
HMBR 

7 VAGAS: 
uniDADE 
MiSTA DO 
LOTE xV

5% das  va-
gas orfetadas 
pessoas por-
tadoras de 
deficiência

25% vagas 
para negros, 
pardos e 
índios

MÉDiCO pEDiA-
TRA

i- comprovação de es-
colaridade, mediante a 
apresentação do diploma 
que comprove a forma-
ção em nível superior em 
Medicina e da residência 
médica, bem como com-
provação de especializa-
ção na respectiva área de 
atuação demandada pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde, emitidos pela ins-
tituição de ensino supe-
rior e devidamente reco-
nhecidos pelo Ministério 
da Educação;

 ii- Estar em dia com as 
obrigações junto ao res-
pectivo Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado 
emissor da licença para 
exercício da profissão; 
iii-não ter sido condena-
do, com decisão passada 
em julgado, em qualquer 
Conselho de Ética e Dis-
ciplina dos Conselhos 
Regionais ou do Conse-
lho Federal de Medicina; 
iV-Demonstrar experi-
ência profissional míni-
ma de 02 (dois) anos no 
exercício de suas fun-
ções junto à urgência e 
emergência, da Média e 
Alta Complexidade, ou às 
áreas de atuação no âm-
bito da Atenção Básica; 
V- No caso dos profis-
sionais que tenham atu-
ado no programa Mais 
Médicos, comprovação 
de que houve a devida 
revalidação do diploma 
em Medicina, seguindo 
as diretrizes previstas 
pelo Ministério da Saúde 
e Lei Federal n° 12.871, 
de 22/10/2013, sem preju-
ízo dos demais requisitos 
previstos neste subitem.

R$ 11.500,00 - 
(pLAnTÃO En-
TRE SEGunDA 
A SExTA). 

R$ 13.000,00 
(pLAnTÃO SA-
BADO Ou DO-
MuniGO)

24 horas

TOTAL DE 
VAGAS: 42

14 VAGAS:  
HMBR 

14 VAGAS:  
upA 24H 
BOM pAS-
TOR.

14 VAGAS: 
u n i D A D E 
MiSTA DO 
LOTE xV

5% das  va-
gas orfetadas 
pessoas por-
tadoras de 
deficiência

25% vagas 
para negros, 
pardos e 
índios

MÉDiCO CAR-
DiOLOGiSTA/

CLiniCO

i- comprovação de es-
colaridade, mediante a 
apresentação do diploma 
que comprove a forma-
ção em nível superior em 
Medicina e da residência 
médica, bem como com-
provação de especializa-
ção na respectiva área de 
atuação demandada pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde, emitidos pela ins-
tituição de ensino supe-
rior e devidamente reco-
nhecidos pelo Ministério 
da Educação;

 ii- Estar em dia com as 
obrigações junto ao res-
pectivo Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado 
emissor da licença para 
exercício da profissão; 
iii-não ter sido condena-
do, com decisão passada 
em julgado, em qualquer 
Conselho de Ética e Dis-
ciplina dos Conselhos 
Regionais ou do Conse-
lho Federal de Medicina; 
iV-Demonstrar experi-
ência profissional míni-
ma de 02 (dois) anos no 
exercício de suas fun-
ções junto à urgência e 
emergência, da Média e 
Alta Complexidade, ou às 
áreas de atuação no âm-
bito da Atenção Básica; 
V- No caso dos profis-
sionais que tenham atu-
ado no programa Mais 
Médicos, comprovação 
de que houve a devida 
revalidação do diploma 
em Medicina, seguindo 
as diretrizes previstas 
pelo Ministério da Saúde 
e Lei Federal n° 12.871, 
de 22/10/2013, sem preju-
ízo dos demais requisitos 
previstos neste subitem.

R$ 11.500,00 - 
(pLAnTÃO En-
TRE SEGunDA 
A SExTA). 

R$ 13.000,00 
(pLAnTÃO SA-
BADO Ou DO-
MuniGO)

24 HORAS

7 VAGAS: 
HMBR

5% das  va-
gas orfetadas 
pessoas por-
tadoras de 
deficiência

25% vagas 
para negros, 
pardos e 
índios
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

torta de carne seca 
com catupiry 

Massa:
170 g de farinha de trigo
1 pitada de sal
85 g de manteiga gelada 
em pedaços
3 colheres de sopa de água
Recheio:
350 g de carne seca
3 colheres de sopa de ca-
tupiry
125 g de queijo mussarela
1 e 1/2 colheres de sopa de 
azeitonas picadas
3 colheres de sopa de ce-
bola picada
3 colheres de sopa de quei-
jo parmesão
1 colher de sopa de salsi-
nha (a gosto)
1 gema para pincelar sobre 
a massa

Modo de preparo
Massa:
Peneire a farinha e o sal em 
uma tigela grande
Adicione a manteiga e es-
fregue com as mãos até 
formar uma farofa grossa
Coloque 3 colheres (sopa) 
de água fria e misture
Adicione mais água somen-
te se a massa estiver esfare-
lando muito
Com as mãos, forme ra-
pidamente uma bola de 
massa (evite trabalhar a 
massa com as mãos por 
muito tempo)
Embrulhe a massa em filme 
plástico e deixe na geladei-
ra por 30 minutos antes de 
usar
Recheio:
Dessalgue a carne seca
Cozinhe por 30 minutos na 
panela de pressão, espere 
esfriar e depois desfie
Misture a carne seca com 
todos os ingredientes, me-
nos o queijo parmesão, e 
reserve para a montagem
Montagem:
Use uma forma com uma 
medida próxima a 13cm 
x 13cm x 6,5cm (largura x 
comprimento x altura)
Forre a forma com a mas-
sa, cobrindo todos os lados 
com meio centímetro de 
espessura
Coloque o recheio e cubra 
com o queijo parmesão
Cubra com o restante da 
massa, caso não sobre mui-
ta massa para cobrir pode 
se fazer tirinhas finas para 
cobrir o máximo possível
Passe a gema por cima da 
massa
Coloque para assar por 35 
minutos a 230ºC
Desenforme e sirva

ingredientes

Modo de preparo

arroz carreteiro

1 kg de carne seca
1 cebola picada
1 colher de sopa de chei-
ro-verde
2 xícaras de chá de arroz
2 dentes de alho picados
6 colheres de sopa de 
azeite
Sal a gosto

Deixe a carne seca de 
molho de véspera, troque 
a água e cozinhe até ficar 
macia
Desfie
Frite-a em uma panela 
com azeite
Quando a carne estiver 
dourada, coloque a ce-
bola e o alho
Junte o arroz e frite
Acrescente a água fer-
vente e cozinhe em fogo 
baixo até o arroz ficar ma-
cio
Salpique o cheiro-verde e 
sirva em seguida
Bom apetite

DEnTiSTA Bu-
COMAxiLOFA-

CiAL

i-no caso comprovação 
de escolaridade, median-
te a apresentação do di-
ploma que comprove a 
formação em nível supe-
rior em Odontologia, emi-
tida pela instituição de 
ensino superior e devida-
mente reconhecidos pelo 
Ministério da Educação;

ii-Comprovação de espe-
cialização em Cirurgião 
Dentista (Buco Maxilar), 
mediante a apresentação 
do diploma que comprove 
a formação na especiali-
zação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação;

iii-Estar em dia com as 
obrigações junto ao res-
pectivo Conselho Regio-
nal de Odontologia do 
Estado emissor da licen-
ça para exercício da pro-
fissão;

iV-não ter sido condena-
do, com decisão passada 
em julgado, em qualquer 
Conselho de Ética e Disci-
plina dos Conselhos Re-
gionais ou do Conselho 
Federal de Odontologia;

V-Demonstrar experiência 
profissional mínima de 02 
(dois) anos no exercício 
de suas funções junto à 
urgência e emergência, 
da Média e Alta Complexi-
dade, ou às áreas de atua-
ção no âmbito da Atenção 
Básica;

R$ 4.500,00 24 HORAS

2 VAGAS: 
upA 24 HO-
RAS DO BOM 
pASTOR

5% das  va-
gas orfetadas 
pessoas por-
tadoras de 
deficiência

25% vagas 
para negros, 
pardos e 
índios

EnFERMEiROS

i-Comprovação de esco-
laridade, mediante a apre-
sentação do diploma que 
comprove a formação em 
nível superior em Farmá-
cia, emitida pela institui-
ção de ensino superior e 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educa-
ção;

ii-Estar em dia com as 
obrigações junto ao res-
pectivo Conselho Regio-
nal de Farmácia do Es-
tado emissor da licença 
para exercício da profis-
são;

iii-não ter sido condena-
do, com decisão passada 
em julgado, em qualquer 
Conselho de Ética e Dis-
ciplina dos Conselhos 
Regionais ou do Conse-
lho Federal de Farmácia;

iV-Demonstrar experiên-
cia profissional mínima 
de 02 (dois) anos no exer-
cício de suas funções.

R$ 3.386,80 pLAnTÃO DE 
24/72 HORAS

TOTAL DE 
VAGAS: 64

30 VAGAS 
HMBR; 

17 VAGAS: 
u n i D A D E 
MiSTA LOTE 
xV; 

17 VAGAS: 
upA 24H DO 
BOM pAS-
TOR

5% das  va-
gas orfetadas 
pessoas por-
tadoras de 
deficiência

25% vagas 
para negros, 
pardos e 
índios

SERViÇO SO-
CiAL 

i-Comprovação de es-
colaridade, mediante a 
apresentação do diploma 
que comprove a formação 
em nível superior em As-
sistência Social, emitida 
pela instituição de ensino 
superior e devidamente 
reconhecida pelo Ministé-
rio da Educação;

ii-Estar em dia com as 
obrigações junto ao res-
pectivo Conselho Regio-
nal de Assistência Social 
do Estado emissor da 
licença para exercício da 
profissão;

iii-não ter sido condena-
do, com decisão passada 
em julgado, em qualquer 
Conselho de Ética e Dis-
ciplina dos Conselhos 
Regionais ou do Conse-
lho Federal de Assistên-
cia Social;

IV- experiência profissio-
nal mínima de 02 (dois) 
anos no exercício de suas 
funções junto à urgência 
e emergência, da Média e 
Alta Complexidade, ou às 
áreas de atuação no âm-
bito da Atenção Básica.

R$ 
2.774,94 24 HORAS 

TOTAL DE 
VAGAS: 16

7 VAGAS: 
HMBR

7 VAGAS: 
u n i D A D E 
MiSTA DO 
LOTE xV

2 VAGAS: 
upA 24H DO 
BOM pAS-
TOR

5% das  va-
gas orfetadas 
pessoas por-
tadoras de 
deficiência

25% vagas 
para negros, 
pardos e 
índios

FiSiOTERA-
pEuTA

i-comprovação de es-
colaridade, mediante a 
apresentação do diploma 
que comprove a forma-
ção em nível superior de 
Enfermagem, emitida pela 
instituição de ensino su-
perior devidamente reco-
nhecida pelo Ministério 
da Educação;

ii-Estar em dia com as 
obrigações junto ao res-
pectivo Conselho Regio-
nal de Fisioterapia do 
Estado emissor da licen-
ça para exercício da pro-
fissão;

iii-não ter sido condena-
do, com decisão passada 
em julgado, em qualquer 
Conselho de Ética e Disci-
plina dos Conselhos Re-
gionais ou do Conselho 
Federal de Fisioterapia;

iV-Demonstrar experiên-
cia profissional mínima 
de 02 (dois) anos no exer-
cício de suas funções 
junto à urgência e emer-
gência, da Média e Alta 
Complexidade, ou às áre-
as de atuação no âmbito 
da Atenção Básica;

R$ 
3.092,87

24 HORAS

7 VAGAS: 
HMBR

5% das  va-
gas orfetadas 
pessoas por-
tadoras de 
deficiência

25% vagas 
para negros, 
pardos e 
índios

FARMACEuTiCO

i-Comprovação de esco-
laridade, mediante a apre-
sentação do diploma que 
comprove a formação em 
nível superior em Farmá-
cia, emitida pela institui-
ção de ensino superior e 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educa-
ção;

ii-Estar em dia com as 
obrigações junto ao res-
pectivo Conselho Regio-
nal de Farmácia do Es-
tado emissor da licença 
para exercício da profis-
são;

iii-não ter sido condena-
do, com decisão passada 
em julgado, em qualquer 
Conselho de Ética e Dis-
ciplina dos Conselhos 
Regionais ou do Conse-
lho Federal de Farmácia;

iV-Demonstrar experiên-
cia profissional mínima 
de 02 (dois) anos no exer-
cício de suas funções.

R$ 3.097,98 pLAnTÃO DE 
24/72 HORAS

TOTAL DE 
VAGAS: 12

4 VAGAS: 
HMBR

4 VAGAS: 
u n i D A D E 
MiSTA DO 
LOTE xV 

4 VAGAS: 
upA 24H DO 
BOM pAS-
TOR

5% das  va-
gas orfetadas 
pessoas por-
tadoras de 
deficiência

25% vagas 
para negros, 
pardos e 
índios

AuxiLiAR TÉC-
niCO EM LA-

BORATÓRiO DE 
FARMÁCiA

i-Comprovação de esco-
laridade, mediante a apre-
sentação do diploma que 
comprove a formação em 
nível técnico em Farmá-
cia, emitida pela institui-
ção de ensino técnico e 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educa-
ção;

ii-Estar em dia com as 
obrigações junto ao res-
pectivo Conselho Regio-
nal de Farmácia do Es-
tado emissor da licença 
para exercício da profis-
são;

iii-não ter sido condena-
do, com decisão passada 
em julgado, em qualquer 
Conselho de Ética e Dis-
ciplina dos Conselhos 
Regionais ou do Conse-
lho Federal de Farmácia;

iV-Demonstrar experiên-
cia profissional mínima 
de 02 (dois) anos no exer-
cício de suas funções.

R$ 1.337,73

pLAnTÃO DE 
24/72 HORAS

3 VAGAS 
(uMA EM 

CADA uni-
DADE) DE 40 

HORAS

TOTAL DE 
VAGAS: 15

5 VAGAS: 
HMBR 

5 VAGAS: 
u n i D A D E 
MiSTA DO 
LOTE xV 

5 VAGAS: 
upA 24H DO 
BOM pAS-
TOR

5% das  va-
gas orfetadas 
pessoas por-
tadoras de 
deficiência

25% vagas 
para negros, 
pardos e 
índios

TÉCniCO EM 
EnFERMAGEM

i-Comprovação de es-
colaridade, mediante a 
apresentação do diploma 
que comprove a forma-
ção em nível Técnico de 
Enfermagem, emitida pela 
instituição de ensino téc-
nica  devidamente reco-
nhecidos pelo Ministério 
da Educação;

ii-Estar em dia com as 
obrigações junto ao res-
pectivo Conselho Regio-
nal de Enfermagem do 
Estado emissor da licen-
ça para exercício da pro-
fissão;

iii-não ter sido condena-
do, com decisão passada 
em julgado, em qualquer 
Conselho de Ética e Disci-
plina dos Conselhos Re-
gionais ou do Conselho 
Federal de Enfermagem;

iV-Demonstrar experiên-
cia profissional mínima 
de 02 (dois) anos no exer-
cício de suas funções 
junto à urgência e emer-
gência, da Média e Alta 
Complexidade, ou às áre-
as de atuação no âmbito 
da Atenção Básica;

R$ 1.587,61

pLAnTÃO DE 
24/72 HORAS

TOTAL DE 
VAGAS: 174

82 VAGAS: 
HMBR 

46 VAGAS: 
u n i D A D E 
MiSTA LOTE 
xV 

46 VAGAS: 
upA 24H DO 
BOM pAS-
TOR 

5% das  va-
gas orfetadas 
pessoas por-
tadoras de 
deficiência

25% vagas 
para negros, 
pardos e 
índios

TÉCniCO EM 
iMOBiLiZAÇÃO 
ORTOpÉDiCA

i-Comprovação de esco-
laridade, mediante a apre-
sentação do diploma que 
comprove a formação em 
nível técnico em imobili-
zação ortopédica, emitida 
pela instituição de ensino 
técnico devidamente re-
conhecida pelo Ministério 
da Educação;

ii-Estar em dia com as 
obrigações junto ao res-
pectivo Conselho Re-
gional de Fisioterapia 
emissor da licença para 
exercício da profissão;

iii-não ter sido condena-
do, com decisão passada 
em julgado, em qualquer 
Conselho de Ética e Disci-
plina dos Conselhos Re-
gionais ou do Conselho 
Federal de Fisioterapia;

iV-Demonstrar experiên-
cia profissional mínima 
de 02 (dois) anos no exer-
cício de suas funções.

R$ 1.587,61

pLAnTÃO DE 
24/72 HORAS

TOTAL DE 
VAGAS: 8

4 VAGAS: 
HMBR 

4 VAGAS: 
u n i D A D E 
MiSTA DO 
LOTE xV 

5% das  va-
gas orfetadas 
pessoas por-
tadoras de 
deficiência

25% vagas 
para negros, 
pardos e 
índios
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ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

CaRaPeBa 
GRelHada

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
Suco de 1 limão/ 
Sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

Tempere a cara-
peba com o suco 
de limão e o sal.
Grelhe-a em uma 
grelha, untada 
com o azeite por 
20 minutos.
Na metade do 
tempo, vire o pei-
xe, para grelhar 
por igual.
Arrume a folha de 
alface em uma 
travessa e coloque 
o peixe sobre ela.

ingredientes

Modo de preparo

aRRoZ de foRno

4 xícaras (chá) de 
arroz cozido 100 
gramas de quei-
jo mussarela rala-
da 100 gramas de 
açaí cortado em 
cubos pequenos 1 
cenoura ralada 2 
colheres (sopa) de 
salsa (ou salsinha) 
picada 2 unidades 
de ovo 1 xícara 
(chá) de leite 1/2 
copo de requeijão 
1 xícara (chá) de 
queijo parmesão 
ralado • sal a gos-
to • pimenta-do-
-reino a gosto

Em uma tigela, mis-
ture o arroz, a mus-
sarela, o presunto, 
a cenoura e a sal-
sa.
Coloque em um 
refratário untado 
com margarina.
No liquidificador, 
bata os ovos, o lei-
te, o requeijão, o 
queijo ralado, o sal 
e a pimenta.
Despeje sobre o 
arroz e asse no for-
no, preaquecido, 
a 200 °C durante 
30 minutos ou até 
dourar.

aRRoZ de taCaCá

1 xícara (chá) de 
arroz arbóreo cozi-
do/ 1 xícara (chá) 
de tucupi/ 50g de 
camarões secos/ 
1/4 xícara (chá) de 
jambu cozido e pi-
cado

ingredientes

Modo de preparo

Em uma frigideira, 
coloque o arroz e 
acrescente o tucu-
pi e os camarões, 
mexendo sempre.
Deixe cozinhar até 
reduzir o volume à 
metade e ficar cre-
moso.
Acrescente o jam-
bu picado, misture 
bem e sirva.

TECniCO EM 
RADiOLOGiA

i-Comprovação de esco-
laridade, mediante a apre-
sentação do diploma que 
comprove a formação em 
nível técnico em Radio-
logia, emitida pela insti-
tuição de ensino técnico 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educa-
ção;

ii-Estar em dia com as 
obrigações junto ao res-
pectivo Conselho Regio-
nal de Radiologia do Es-
tado emissor da licença 
para exercício da profis-
são;

iii-não ter sido condena-
do, com decisão passada 
em julgado, em qualquer 
Conselho de Ética e Dis-
ciplina dos Conselhos 
Regionais ou do Conse-
lho nacional de Técnicos 
em Radiologia;

iV-Demonstrar experiên-
cia profissional mínima 
de 02 (dois) anos no exer-
cício de suas funções, in-
cluindo o diagnóstico de 
imagem.

R$ 3.363,80 24 HORAS

TOTAL DE 
VAGAS: 15

15 VAGAS: 
HMBR 

15 VAGAS: 
u n i D A D E 
MiSTA DO 
LOTE xV 

15 VAGAS: 
upA 24H DO 
BOM pAS-
TOR

5% das  va-
gas orfetadas 
pessoas por-
tadoras de 
deficiência

25% vagas 
para negros, 
pardos e 
índios

MAQuEiRO

i-Comprovação de esco-
laridade em nível médio 
completo, mediante a 
apresentação do diploma 
que comprove a forma-
ção, emitida pela insti-
tuição de ensino técnico 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educa-
ção;

II-Possuir certificado de 
curso de formação em 
curso de maqueiro e pri-
meiros socorros.

iii-Ter experiência de 2 
anos atuando.

R$ 1.180,43 pLAnTAO DE 
12/36 HORAS

16 VAGAS: 
HMBR

5% das  va-
gas orfetadas 
pessoas por-
tadoras de 
deficiência

25% vagas 
para negros, 
pardos e 
índios

TECniCO DE-
pARTAMEnTO 

pESSOAL 

i-Comprovação de esco-
laridade em nível médio 
completo, mediante a 
apresentação do diploma 
que comprove a forma-
ção, emitida pela insti-
tuição de ensino técnico 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educa-
ção;

II-Possuir certificado de 
curso de formação téc-
nica. 

iii-Ter experiência de pelo 
menos 1 ano atuando.

R$ 1.750,00 40 HORAS

TOTAL DE 
VAGAS: 8

4 VAGAS: 
HMBR 

2 VAGAS: 
u n i D A D E 
MiSTA LOTE 
xV 

2 VAGAS: 
upA 24H DO 
BOM pAS-
TOR

5% das  va-
gas orfetadas 
pessoas por-
tadoras de 
deficiência

25% vagas 
para negros, 
pardos e 
índios

TECniCO EM 
COnTAS MEDi-

CAS 

i-Comprovação de esco-
laridade em nível médio 
completo, mediante a 
apresentação do diploma 
que comprove a forma-
ção, emitida pela insti-
tuição de ensino técnico 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educa-
ção;

II-Possuir certificado de 
curso de formação téc-
nica. 

iii-Ter experiência de pelo 
menos 1 ano atuando.

R$ 2.050,00 40 HORAS 

TOTAL DE 
VAGAS: 5

3 VAGAS: 
HMBR

1 VAGA: uni-
DADE MiSTA 
DO LOTE xV 

1 VAGA: upA 
24H DO BOM 
pASTOR

5% das  va-
gas orfetadas 
pessoas por-
tadoras de 
deficiência

25% vagas 
para negros, 
pardos e 
índios

AuxiLiAR ADMi-
niSTRATiVO

i-Comprovação de esco-
laridade em nível médio 
completo, mediante a 
apresentação do diploma 
que comprove a forma-
ção, emitida pela insti-
tuição de ensino técnico 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educa-
ção;

II-Possuir certificado de 
curso de formação téc-
nica. 

iii-Ter experiência de pelo 
menos 1 ano atuando.

R$ 1.402,04 pLAnTAO DE 
12/36 HORAS

TOTAL DE 
VAGAS: 48

20 VAGAS: 
HMBR

12 VAGAS: 
u n i D A D E 
MiSTA DO 
LOTE xV

12 VAGAS: 
upA 24H DO 
BOM pAS-
TOR

5% das  va-
gas orfetadas 
pessoas por-
tadoras de 
deficiência

25% vagas 
para negros, 
pardos e 
índios

TÉCniCO EM 
iMOBiLiZAÇÃO 
ORTOpÉDiCA

i-Comprovação de esco-
laridade em nível médio 
completo, mediante a 
apresentação do diploma 
que comprove a forma-
ção, emitida pela insti-
tuição de ensino técnico 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educa-
ção;

II-Possuir certificado de 
curso de formação téc-
nica. 

iii-Ter experiência de pelo 
menos 1 ano atuando.

R$ 1.402,04 pLAnTAO DE 
12/36 HORAS

TOTAL DE 
VAGAS: 7

3 VAGAS: 
HMBR 

2 VAGAS: 
u n i D A D E 
MiSTA DO 
LOTE xV

2 VAGAS: 
upA 24H DO 
BOM pAS-
TOR

5% das  va-
gas orfetadas 
pessoas por-
tadoras de 
deficiência

25% vagas 
para negros, 
pardos e 
índios

TECniCO DE 
inFORMATiCA

i-Comprovação de esco-
laridade em nível médio 
completo, mediante a 
apresentação do diploma 
que comprove a forma-
ção, emitida pela insti-
tuição de ensino técnico 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educa-
ção;

II-Possuir certificado de 
curso de formação na 
área eletro-eletrônica ou 
informática; 

iii-Ter expericiência de 
2 anos atuando na área 
eletro-eletrônica aplica-
da na informática, ou em 
instalação, manutenção 
física, computadores, 
equipamentos de rede e 
comunicação de dados.

R$ 1.674,77 pLAnTAO DE 
12/36 HORAS

TOTAL DE 
VAGAS: 6

2 VAGAS: 
HMBR 

2 VAGAS: 
u n i D A D E 
MiSTA DO 
LOTE xV

2 VAGAS: 
upA 24H DO 
BOM pAS-

TOR

5% das  va-
gas orfetadas 
pessoas por-
tadoras de 
deficiência

25% vagas 
para negros, 
pardos e 
índios

AuxiLiA EM 
SAuDE BuCAL

i-Comprovação de esco-
laridade em nível médio 
completo, mediante a 
apresentação do diploma 
que comprove a forma-
ção, emitida pela insti-
tuição de ensino técnico 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educa-
ção;

ii-Comprovação de forma-
ção em auxiliar de saúde 
bucal, mediante certifi-
cado emitido pelo curso 
espefícico e reconhecido 
pelos órgãos competen-
tes;

iii-Demonstrar experiên-
cia profissional mínima 
de 02 (dois) anos no exer-
cício de suas funções.

R$ 1.381,26 24 HORAS

2 VAGAS: 
upA 24H DO 
BOM pAS-
TOR

5% das  va-
gas orfetadas 
pessoas por-
tadoras de 
deficiência

25% vagas 
para negros, 
pardos e 
índios


