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DECREtOS

tEStE SELEtIVO SEMED

DECREtO N. 5704/gAB/PM/JP/2016
05 DE FEVEREIRO DE 2016

Designa o servidor Ademir Aparecido Alves Junior para exercer, interina-
mente, as funções de Coordenador Geral de Preços, durante o período de 
férias do titular, e dá outras providências.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando que o Controlador Geral de Preços, estará de férias no perío-
do de 01 de fevereiro a 01 de março de 2016, e tendo em vista a necessidade 
de dar continuidade nos serviços administrativos, 

D E C R E t A:

Art. 1º Fica designado o servidor Ademir Aparecido Alves Junior, para 
exercer as funções atribuídas ao cargo de Controlador Geral de Preços, em 
caráter interino, no período de 01 de fevereiro a 01 de março de 2016, sem 
ônus para o Município.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao dia 1º de fevereiro de 2016.

Palácio Urupá, aos 05 dias do mês de fevereiro de 2016.
 

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

DECREtO N. 5705/gAB/PM/JP/2016
05 DE FEVEREIRO DE 2016

Nomeia Stephanie Ellen Nunes Moreira, para ocupar o cargo em comis-
são de Gerente de Apoio ao Desenvolvimento, da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento e Assuntos Estratégicos do Município de Ji-Paraná.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

D E C R E t A:
Art. 1º Fica nomeada Stephanie Ellen Nunes Moreira, para ocupar o cargo 
em comissão de gerente de Apoio ao Desenvolvimento, da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento e Assuntos Estratégicos do Município de 
Ji-Paraná.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao dia 1º de fevereiro de 2016.

Palácio Urupá, aos 05 dias do mês de fevereiro de 2016.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

DECREtO N. 5706/gAB/PM/JP/2016
05 DE FEVEREIRO DE 2016

Revoga o Decreto nº 5603/GAB/PM/JP/2016, que renovou a cessão da 
servidora municipal Carla dos Santos, ao Município de Machadinho 
D’Oeste - Rondônia.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, e
Considerando o teor do Ofício n. 014/2016/GAB,

D E C R E t A:
Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 5603/GAB/PM/JP/2016, que renovou a 
cessão da servidora municipal Carla dos Santos, ao Município de Machadinho 
D’Oeste – Rondônia, até 31 de dezembro de 2016.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao dia 1º de janeiro de 2016.

Palácio Urupá, aos 05 dias do mês de fevereiro de 2016.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 0001/gAB/PM/JP/2013

DECREtO N. 5707/gAB/PM/JP/2016
05 DE FEVEREIRO DE 2016

Introduz alterações no Decreto nº 5397/GAB/PM/JP/2015, e dá outras pro-
vidências.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribui-
ções legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o lapso cometido na “ementa”, “considerando” e no “art. 1º” do 
Decreto nº 5397/GAB/PM/JP/2015, de 09 de novembro de 2015,

D E C R E t A:
Art. 1º Passa a vigorar com nova redação a Ementa e o art. 1º do Decreto no 
5397/GAB/PM/JP/2015, alterando a expressão “Crédito Adicional Suplemen-
tar” para “Crédito Adicional Especial”, e dá nova redação ao considerando, 
alterando a expressão “Lei Municipal n. 2738, de 07 de novembro de 2014” para 
“Lei Municipal n. 2873, de 29 de outubro de 2015, conforme a seguir descrito:

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no corrente Exercício 
Financeiro.
(...)
Considerando as disposições da Lei Municipal n. 2873, de 29 de outubro de 
2015.
(...)
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício financeiro Crédito Adicional Especial 
no valor de R$ 32.280,00 (trinta e dois mil, duzentos e oitenta reais), para 
reforço das dotações vigentes:
(...)

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao dia 9 de novembro de 2015.

Palácio Urupá, aos 05 dias do mês de fevereiro de 2016.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração
Decreto n. 0001/gAB/PM/JP/2013

DECREtO N. 5708/gAB/PM/JP/2016
05 DE FEVEREIRO DE 2016

Introduz alterações no Decreto nº 5482/GAB/PM/JP/2015, e dá outras pro-
vidências.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribui-
ções legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o lapso cometido no “considerando” do Decreto nº 5482/GAB/
PM/JP/2015, de 30 de novembro de 2015,

D E C R E t A:
Art. 1º Passa a vigorar com nova redação o considerando, do Decreto n. 5482, 
de 30 de novembro de 2015, alterando a expressão “Lei Municipal n. 2889, de 
24 de novembro de 2015” para “Lei Municipal n. 2738, de 07 de novembro 
de 2014, conforme a seguir descrito:

 (...)
Considerando as disposições da Lei Municipal n. 2738, de 07 de novembro 
de 2014.
(...)

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao dia 30 de novembro de 2015.

Palácio Urupá, aos 05 dias do mês de fevereiro de 2016.

JESUALDO PIRES 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013
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O Secretário Municipal de Administração de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições 

legais, TORNA PÚBLICO o resultado Parcial da Análise de Títulos dos Candidatos 

inscritos no Teste Seletivo Simplificado Edital 001/2016 - SEMED. 

Ji-Paraná/RO, 04 de Fevereiro de 2016. 

JAIR EUGÊNIO MARINHO 
Secretário Municipal de Administração 
Decreto N. 001e 003/GAB/PM/JP/2013

RESULTADO PARCIAL DA ANLISE DE TÍTULOS DOS INSCRITOS NO TESTE SELETIVO  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO -  SEMED 

EDITAL Nº 001/2016 - SEMED

 

Estado de Rondônia 
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná 

Secretaria Municipal de Administração 

Av. 02 de abril  1.701 - Bairro Urupá- Ji-Paraná – Rondônia Caixa Postal 268 - CEP 76.908-301 
Fone: (0xx69)3 416-4000 /3416-4030 - Fax (0xx69) 3411-4239 - CNPJ 04.092.672/0001-25  

site:www.ji-parana.ro.gov.br 
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EDITAL Nº 001/2016- SEMED 

CARGO – PROFESSOR LICENCIATURA PLENA 30 HS 
CLASSIFICADOS 

INSCR NOME CLASSIFICAÇÃO PONTOS
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CARGO – PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR II) - 40 HS 
CLASSIFICADOS 

INSCR NOME CLASSIFICAÇÃO PONTOS
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Ji-Paraná/RO, 04 de Fevereiro de 2016. 
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