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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PORTARIAS

ORDEM DE SERVIÇO

NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SEMAD/GGRH N.º 009/2016

O Secretário Municipal de Administração de Ji-Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, 
CONVOCA, para fi ns de contratação de pessoal por prazo determinado, 
nos termos defi nidos da Lei Municipal n. 1405/2005, o (s) candidato (s) 
abaixo relacionados, aprovado(s) no Processo Seletivo Simplifi cado Edital 
001/2016-SEMED, publicado no D.O.M. Nº. 2234, em 20/01/2016, refe-
rente ao Processo nº. 1-14697/2016, resultado fi nal publicado no DOM. 
Nº. 2252 em  17/02/2016 e homologação publicada no D.O.M. N. 2254 de 
19/02/2016, em vigência até 31/12/2016.

CARGO – PROFESSOR LICENCIATURA PLENA 30 HS 
CLASSIFICADOS 

INSCR NOME CLASSIFICAÇÃO PONTOS 
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1- O(s) candidato(s) acima classifi cado(s) no Processo Seletivo Simplifi cado 
para a Secretaria Municipal de Educação, Edital n.º 001/2016-SEMED, 
conforme item 15 do edital, deverão comparecer nos dias úteis de 14/10 
a 21/10/2016, de segunda-feira a sexta-feira das 07:30 hs às 13:30 hs, na 
Gerência Geral de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Admi-
nistração, localizado na dependências da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, 
situada a Avenida 02 de Abril, 1701, Bairro Urupá, Ji-Paraná, Rondônia, 
portando os documentos conforme relação abaixo.

Ji-Paraná, 13 de Outubro de 2016.

Jair Eugênio Marinho
Secretário Municipal de Administração

Dec. nº 001 e 003/GAB/PMJP/2013

DOCUMENTOS PARA POSSE
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1 (uma) 
original 

Ficha de inscrição impressa cópia simples 

1 (uma) 
original 

Fotografia 3x4 (recente) - 

2 (duas) 
cópias 

Cédula de Identidade 
Cópia autenticada em 

Cartório  

2 (duas) 
cópias 

CPF/MF ou comprovante de situação cadastral do CPF 
emitido pelo site da Receita Federal (não será aceita a 
numeração disponibilizada em outros documentos). Em 
caso de 2ª via, o mesmo pode  
ser expedido através da internet. 

Site: 
www.receita.fazenda.g

ov.br

1 (uma) 
cópia 

Título de Eleitor (frente e verso) 
Cópia autenticada em 

Cartório  

1 (uma) 
cópia 

Certidão de quitação eleitoral, emitida pelo site ou cartório 
eleitoral, informando não possuir pendência com a Justiça 
Eleitoral. 

Emitida através do site 
www.tre.gov.br

1 (uma) 
cópia 

Carteira de Trabalho e Previdência Social , onde conste 
fotografia, número de série, data de expedição, filiação e 
local de nascimento 

Cópia autenticada em 
Cartório 

Original e 
2 (duas) 

cópias, de 
cada. 

Comprovante de Escolaridade/exigido como pré-requisitos 
para o cargo, de acordo com item 2.1. 
Não sendo aceito documentos em desacordo com o 
previsto. 

Cópia Autenticada ou 
cópia simples 

acrescida do original 
para conferência 

Títulos declarados no ato da inscrição para fins de
pontuação 

Cópia Autenticada ou 
cópia simples 

acrescida da original 
para conferência 

01(uma) 
cópia Carteira de Registro Profissional (Conselho ou Classe) 

Cópia autenticada em 
Cartório  

1 (uma) 
cópia 

Comprovante de PIS/PASEP (frente e verso), caso não 
possua, apresentar a declaração constante no Anexo II 
deste Edital, devidamente preenchida e assinada. 

Cópia autenticada em 
Cartório  

1 (uma) 
cópia 

Certidão de Nascimento ou Casamento - 

1 (uma) 
cópia 

Certidão de Nascimento dos Dependentes Legais - 

1 (uma) 
cópia 

Cartão de Vacina dos Dependentes menores de 04 anos e 
Declaração de freqüência Escolar dos maiores de 05 anos. 

- 

2 (duas) 
originais 

Declaração do candidato informando se ocupa ou não
cargo público. 
Obs.: Caso ocupe, deverá apresentar também Certidão, 
expedida pelo órgão empregador contendo as seguintes 
especificações: o cargo, escolaridade exigida para o 
exercício do cargo, a carga horária contratual, o vínculo 
jurídico do cargo, dias, horários, escala de plantão e a 
unidade administrativa em que exerce suas funções.

Com Firma 
Reconhecida 

2 (duas) 
originais 

Declaração de existência ou não de demissão por justa 
causa ou a bem do Serviço Público (De emissão do próprio 
candidato). 

Com firma 
reconhecida. 

2 (duas) 
originais 

Declaração informando sobre a existência ou não de 
Investigações Criminais, Ações Cíveis, Penais ou Processo 

Com firma 
reconhecida. 

Gerência Geral de Recursos Humanos 

Administrativo em que figure como indiciado ou parte (De 
emissão do próprio candidato). 

1 (uma) 
cópia 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, atualizada. 

- 

1 (uma) 
cópia 

Certificado de Reservista (Destinada ao sexo masculino) - 

1 (uma) 
cópia 

Comprovante de Residência atualizado em nome do 
candidato, cônjuge, pai, mãe ou avós (água, luz, telefone, 
fatura de cartão) 

- 

1 (uma) 
cópia 

Comprovante de conta bancária, e caso o candidato não 
possua , fica ciente de que a Secretaria Municipal de 
Administração providenciará uma conta salário na agencia 
da CEF para recebimento dos vencimentos.  

- 

1 (uma) 
original 

Prova de Quitação com a Fazenda Pública do Município de 
Ji-Paraná-RO. 

Emitida através do site
www.ji-

parana.ro.gov.br
1 (uma) 
original 

Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Rondônia. 

Emitida através do 
site: www.tce.ro.gov.br

1 (uma) 
original 

Certidão Negativa expedida pelo Cartório de Distribuição 
Cível e Criminal do Fórum da Comarca, de residência do 
candidato no Estado de Rondônia ou da Unidade da 
Federação em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) 
anos. 

Podendo ser emitida 
através de site 

específico, do órgão 
da comarca onde 

residiu nos últimos 5 
(cinco) anos. 

site- www.tj.ro.gov.br 
e validar ou solicitar 

no FORUM

2 (duas) 
originais 

Caso o nome do (a) candidato (a) tenha sofrido alterações, 
o (a) mesmo (a) deverá declarar a mudança ocorrida, 
devendo ser comprovada através de documento oficial. 

Com firma 
reconhecida. 

Documentação comprobatória de atendimento à condição 
de pessoa com deficiência, conforme item 7.4 deste Edital. 

- 

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, expedido por  
Junta Médico do Trabalho. Atestado de aptidão física e  
mental, expedido por médico da Medicina do Trabalho, 
sendo sua aquisição de inteira responsabilidade do 
candidato. 

- 

(02 duas) 
cópias 

(simples)
Jornal da Convocação;  

Deverá constar data 
da publicação e Edital 

completo 
Atenção: No ato da Posse o candidato deverá estar de posse dos documentos originais 

ANEXO I - REQUISITO/ESCOLARIDADE 

CARGO 
Carga horária 

semanal 
Escolaridade exigida/Pré-Requisito para ingresso 

Professor Licenciatura 
Plena 

(Professor II) 
30 horas Licenciatura Plena em Pedagogia 

N O T I F I C A Ç Ã O
Notifi camos aSra.ZENAIDE CANÁRIO DE ANDRADE MEDEIROS, 
CPF n° 100.707.535-04, na condição de aposentada por es te Município 
de Ji-Paraná mediante o Processo n° 1-5891/2009, de Aposentadoria por 
Idade, para que, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta noti-
fi cação, tomando conhecimento do teor da Decisão n° 63/GCSFJFS/2016/
TCE/RO (Processo n° 2527/2009 – TCE-RO), se manifestequanto as 
ilegalidadesencontradas na concessão de sua aposentadoria, posto que 
na data em que foi concedido o benefício em tela, a servidora não fazia jus 
à inativação nos fundamentos em que se apresentam – Art. 40, § 1°, inciso 
III, alínea “b” da Constituição Federal/88.

O corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), 
através doAcórdão e Relatório, concluiu pela irregularidade na concessão 
do benefício à interessada. A documentação e as informações pertinentes 
ao processo no TCE-RO podem ser recolhidas na sede do Fundo de Pre-
vidência Social.

Da mesma forma, ressalta-se que, transcorrido o quinquênio, preconiza 
a Súmula Vinculante n° 3 do STF que deve se assegurar à interessada o 
contraditório e a ampla defesa no processo de registro do ato de inativação, 
na iminência de anulação ou revogação do ato que benefi cia a mesma.

Assim, sendo, estabelecemos o prazo de 10 dias a contar da ciência do 
teor desta notifi cação para a manifestação da servidora sobre as irregu-
laridades encontradas.

Ji-Paraná/RO, 23 de Setembro de 2016.

Atenciosamente,

Evandro Cordeiro Muniz
Diretor-Presidente do FPS

Decreto nº. 0019/GAB/PMJP/2013

ORDEM DE SERVIÇO Nº 017/GAB/SEPLAN/2016

Determina à Empresa NIVELAR SERVIÇOS LTDA - EPP, a executar a 
obra de “Troca do Piso do CRAS – Jardim dos Migrantes”, Processo nº 

1-5508/2016 - Contrato nº 043/PGM/PMJP/2016.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamento 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

Considerando que a Empresa NIVELAR SERVIÇOS LTDA - EPP, foi 
consagrada vencedora do certame licitatório na modalidade Convite nº 
005/16/CPL/PMJP/RO, do tipo menor preço global, referente o processo 
administrativo nº 1-5508/2016;
Considerando o fi m do pleito eleitoral, razão pela qual tal ordem não fora 
emitida antes, conforme Certidão acosta à folha n. 173;

DETERMINA:
I – O início da execução dos serviços de “Troca de piso do CRAS – Jar-

dim dos Migrantes” Processo nº 1-5508/2016, e  Contrato nº 043/PGM/
PMJP/2016.

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, 
as cláusulas contidas no contrato e processo administrativo  supracitados.

Ji-Paraná – RO, 04 de outubro de 2016.  

Pedro Cabeça Sobrinho
Secretário Municipal  de Planejamento 

Dec. nº  4276/GAB/PMJP/2015

PORTARIA Nº 049/GAB/SEPLAN/2016

Nomeia servidor público para acompanhar, fi scalizar e receber os servi-
ços de execução da obra ”para troca do piso do CRAS – Jardim dos 
Migrantes”, Processo nº 1-5508/2016 (SEMAS).

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamento,  
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:
ART. 1º – Fica nomeado o Engenheiro Civil  EDWARD LUIS FABRIS 
para acompanhar, fi scalizar e receber os serviços de engenharia    pertinente 
à para troca do piso do CRAS – Jardim dos Migrantes”, , tendo como 
objeto do presente  instrumento  celebrado entre a Prefeitura Municipal 
de Ji-Paraná e a empresa   NIVELAR SERVIÇOS LTDA – EPP, em 
decorrência do  Processo Administrativo nº 1-5508/16 (SEMAS)  contrato 
nº 043/PGM/PMJP/2016.

ART. 2º - O servidor nomeado deverá acompanhar a execução da referida 
obra, apresentar planilhas, certifi car notas, emitir pareceres e comunicar, a 
qualquer tempo, o secretário municipal de planejamento as situações que 
reclamarem medidas urgentes.

ART 3º - A função exercida pelo servidor ora nomeado, são consideradas 
de interesse público, não gerando ônus para o Município.

ART. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná – RO, 04 de Outubro   de 2016. 

Pedro Cabeça Sobrinho
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº4276/GAB/PMJP/2015

PORTARIA Nº   050/GAB/SEPLAN/2016

Nomeia servidores públicos para verifi car e acompanhar os processos 

administrativos internos da Secretaria Municipal de Planejamento. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamento, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei: 

RESOLVE:
ART. 1º – Nomear servidores públicos para compor a Comissão para Veri-
fi cação e Acompanhamento Processual administrativo interno da Secretaria 
Municipal de Planejamento, referente à execução  da obra de  troca do piso 
do CRAS – Jardim dos Migrantes, objeto do processo administrativo 
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licitatório nº 1-5508/2016 (SEMAS) , do contrato 043/PGM/PMJP/2016,

ART. 2º - A Comissão para Verifi cação e Acompanhamento Processual 
administrativo será composta pelas seguintes servidoras, sob a presidência 
da primeira:

VIVIANE SIMONELLI FARIA – Assessora Executiva da Administração
ÉLIDA DE FÁTIMA VIEIRA DA SILVA – Agente Administrativa

ART. 3º - A presente Comissão desempenhará as seguintes funções:

I – Após a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização acostar 
aos autos os documentos pertinentes ao boletim de medição a Comissão para 
Verifi cação e Acompanhamento Processual administrativo deverá conferir 
a ordem cronológica, enumerar e vistar as páginas, bem como, solicitar 
da empresa executora os documentos pertinentes à medição apresentada e 
instruir o processo para a Controladoria-Geral, conforme Decreto nº 945/
GAB/PM/JP/2013, art. 2º, inciso XIV;

II – Sanar pendências, porventura apontadas em análise técnica junto aos 
autos de processo, caso forem de responsabilidade da Secretaria Municipal 
de Planejamento;

III - Atentar para resguardar o prazo do contrato de n. 43/PGM/PMJP/2016 
e adotar as medidas administrativas necessárias para encaminhá-lo ao setor 
competente para promover o aditivo, caso haja necessidade; 

IV – Encaminhar e solicitar junto ao DECOM que providencie as publica-
ções das portarias, ordens de serviços, paralisações e reinício da obra, etc., 
expedidas por essa Secretaria em Diário Ofi cial do Município. 

ART 4º - Excetuam-se das funções dessa Comissão:

I - a obrigatoriedade de fi scalizar e alimentar sistemas como SISMOB, 
SIGAP-OBRAS, SISMEC, SICONV e outros, bem como providenciar o 
saneamento de pendências que não são de atribuição da Secretaria Muni-
cipal de Planejamento;

II – Certifi car Notas Fiscais e demais atribuições conferidas à Comissão 
Especial de Acompanhamento e Fiscalização;

 Ji-Paraná, 04 de Outubro    de 2016.    

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento

Dec. nº 4276/GAB/PMJP/2015

PORTARIA Nº 065/FPS/PMJP/2016

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria Voluntária por 
Idade em favor da servidora Maria Lucinete Pereira Leite da Silva”

O Diretor-Presidente do Fundo d e Previdência Social de Ji-Paraná, no 
uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal Nº 1403/05 
e suas alterações,
R E S O L V E:

PORTARIA Nº 064/FPS/PMJP/2016

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria Voluntária por 
Idade em favor da servidora Marosa Duarte Campanari”

O Diretor-Presidente do Fundo de Previdência Social de Ji-Paraná, no 
uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal Nº 1403/05 
e suas alterações,

R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder o benefício de Aposentadoria Voluntária por Idade 
e Tempo de Contribuição Integral, em favor da servidora  MAROSA 
DUARTE CAMPANARI, brasileira, casada, portadora do RG n° 139.187 
SSP/RO, e inscrita no CPF de n° 162.131.061-20, cadastro/matrícula n° 
3122, no cargo de Professor Magistério - P-I, com carga horária de 25 horas 
semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, admitida 
em 09/02/1993, estatutária a contar de 01/08/2005, com proventos calcu-
lados considerando a média aritmética simples de 80% (oitenta por cento) 
das maiores remunerações, tendo em vista o que consta do Processo nº. 

0935/2016 e por força do Artigo 40, §§ 1º, inciso III, alínea “a”, 3° e 
8° da CF/88, redações dadas pelas EMC 41/03 e de conformidade com 
o que estabelecem os artigos 31, 56 e 57 da Lei Municipal Previdenciária 
n° 1.403, de 20/07/2005.

Art. 2º. O Fundo de Previdência Social do Município de Ji-Paraná – F.P.S. 
efetivará a revisão dos proventos de aposentadoria, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se der o reajuste dos benefícios do R.G.P.S. 
(Art. 1° da Lei Federal nº 10887/2004), e passará a custear a servidora a 
contar de Outubro de 2016.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre, publique e cumpra-se.

Ji-Paraná, RO, 29 de Setembro de 2016.

Evandro Cordeiro Muniz
Diretor-Presidente do FPS

Decreto nº. 0019/GAB/PMJP/2013

Art. 1º. Conceder o benefício de Aposentadoria Voluntária por Idade 
e Tempo de Contribuição Integral, em favor da servidora MARIA LU-
CINETE PEREIRA LEITE DA SILVA, brasileira, casada, portadora do 
RG n° 662.167 SSP/RO, e inscrita no CPF de n° 283.501.464-00, cadastro/
matrícula n° 7948, no cargo de Orientador Escolar, com carga horária de 
40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 
admitida em 06/04/1998, estatutária a contar de 01/08/2005, com proventos 
calculados considerando a média aritmética simples de 80% (oitenta por 
cento) das maiores remunerações, tendo em vista o que consta do Processo 
nº. 0972/2016 e por força do Artigo 40, §§ 1º, inciso III, alínea “a”, 
3° e 8° da CF/88, redações dadas pelas EMC 41/03 e de conformidade 
com o que estabelecem os artigos 31, 56 e 57 da Lei Municipal Previden-
ciária n° 1.403, de 20/07/2005.

Art. 2º. O Fundo de Previdência Social do Município de Ji-Paraná – F.P.S. 
efetivará a revisão dos proventos de aposentadoria, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se der o reajuste dos benefícios do R.G.P.S. 
(Art. 1° da Lei Federal nº 10887/2004), e passará a custear a servidora a 
contar de Outubro de 2016.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
a partir do dia 01° de Outubro de 2016.

Registre, publique e cumpra-se.

Ji-Paraná, RO, 30 de Setembro de 2016.

Evandro Cordeiro Muniz
Diretor-Presidente do FPS

Decreto nº. 0019/GAB/PMJP/2013


