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ESTADO DE RONDÔNIA
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BRASILANDIA D’OESTE

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANÁ/RO
ÓRGÃO REMETENTE: 3ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Prazo: 30 dias

DE: Mauro Luiz Cantu e Cia Ltda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ 05.341.909/0001-27.

FINALIDADE: CITAR para que PAGUE, no prazo 
de 15 (quinze) dias, a importância de R$ 30.428,65 
(trinta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta 
e cinco centavos) em espécie, ciente de que o referido 
valor será atualizado na data do efetivo pagamento, 
e que poderá no mesmo prazo opor embargos que 
suspenderão a efi cácia do mandado inicial, bem como 
de que cumprindo a determinação, ou seja, efetuando 
o devido pagamento, fi cará isento do pagamento de 
custas e honorários advocatícios. Não efetuado o 
pagamento, nem interpondo os embargos monitórios, 
no prazo mencionado, Vossa Senhoria deverá efetuar 
o pagamento do débito no prazo de 30 (trinta) dias da 
dilação do prazo do edital, sob pena de incidência de 
multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J 
do CPC, fi cando desde já arbitrado os honorários 
advocatícios fi xados em 10% sobre o valor do débito.

ADVERTÊNCIA: Os embargos independem de 
prévia segurança do Juízo. Na ausência de embargos 
e/ou de pagamento constituir-se-á de pleno direito o 
título executivo judicial, convertendo-se o mandado 
inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na 
forma de execução.

RESUMO DO PEDIDO INICIAL: “A parte autora 
alega que é credora da importância de R$ 26.664,00, 
valor representado pelos cheques n. 002322, 002360, 
002359, 002358 contra o banco HSBC S/A, agên-
cia 0529 de Ji-Paraná/RO, conta-corrente sob o n. 
052900251-2, pertencente a emitente dos cheques, com 
vencimento para 07/12/2011, 07/08/2011, 07/10/2011, 
07/02/2012, os quais foram todos apresentados para 
pagamento e devolvidos sem provisão de fundos. Re-
quer a citação do requerido para efetuar o pagamento”.

Vara: 3ª Vara Cível
Processo: 0014000-84.2012.8.22.0005
Classe: Monitória
Procedimento: Procedimento Especiais de Jurisdição 

Contenciosa
Parte Autora: José Antonio de Oliveira Imóveis
Advogado: Jobeci Geraldo dos Santos OAB/RO 

541-A

SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FAÇAM-
-NAS PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATE-
-NOS, VIA INTERNET, ENDEREÇO ELETRÔ-
NICO:

Juiz: sassamoto@tjro.jus.br
Escrivão: jip3civel@tjro.jus.br

Ji-Paraná, 24 de Junho de 2013.

Edson Yukishigue Sassamoto
Juiz de Direito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2013

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO 
através do Pregoeiro e equipe de apoio, devidamente 
autorizado pelo Decreto Municipal de nº 3735 de 
16 de julho 2013, torna Público que fará realizar a 
Licitação abaixo:

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 030/2013
OBJETO: Aquisição de peças e serviços para recu-

peração do veículo Pá carregadeira W20 E, ano 2001 
da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, 
Agricultura e Meio Ambiente - SEMOSPA.

DATA: 06/08/2013 
HORARIO: 09hs00min (nove) horas
RECURSO: PRÓPRIO
VALOR ESTIMADO: R$ 16.055,41 (dezesseis mil 

e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos).
PROCESSO: 343/SEMOSPA/2013
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Permanen-

te de Licitação – CPL Situada à Avenida Paraná nº 
4199 Centro CEP: 76923-000 Vale do Paraíso – RO 

Fone/Fax: (0xx69) 3464-1005/3464-1193 e e-mail: 
cpl.net@outlook.com.

SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, re-
gulamentada pelo Decreto Municipal de nº 1.646 de 
12 de Setembro 2005, Decreto de nº 1.747 de 20 de 
Abril 2006 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei complementar nº 123/06.

EDITAL: Cópia a ser adquirida mediante requeri-
mento e entrega de pendrive ou por meio eletrônico 
(email ou acesso ao site: www.valedoparaiso.ro.gov.
br), condicionado a devolução do recibo de retirada 
do mesmo, devidamente preenchido, carimbado e 
assinado.

Vale do Paraíso – RO 18 de Julho de 2013. 

Karque Alexandre Tureta
Pregoeiro

Decreto nº 3.537 de 16/07/2.013

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO 
através do Pregoeiro e equipe de apoio, devidamente 
autorizado pelo Decreto Municipal de nº 3735 de 
16 de julho 2013, torna Público que fará realizar a 
Licitação abaixo:

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 031/2013
OBJETO: Aquisição de refeições tipo “MAR-

MITEX”, preparadas por empresa do ramo, com 
fornecimento contínuo e fracionado, conforme 
demanda, por um período de 06 (seis) meses, para 
suprir as necessidades da SEMSAU em sua Rede 
Básica e do Programa Saúde da Família – PSF que 
atende o Distrito de Santa Rosa deste Município, de 
acordo com as especifi cações, quantitativos e locais 
de entrega relacionados no Termo de Referencia 
– SEMSAU e também a SEMOSPA atendendo os 
funcionários braçais e operadores de maquinas que 
prestam serviços à mesma no Distrito de Santa Rosa.

DATA: 07/08/2013 
HORARIO: 08hs00min (oito) horas
RECURSO: PRÓPRIO
VALOR ESTIMADO: R$ 9.790,20 (nove mil e 

setecentos e noventa reais e vinte centavos).
PROCESSO: 549/SEMOSPA/123/SEMSAU/2013
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Permanen-

te de Licitação – CPL Situada à Avenida Paraná nº 
4199 Centro CEP: 76923-000 Vale do Paraíso – RO 

Fone/Fax: (0xx69) 3464-1005/3464-1193 e e-mail: 
cpl.net@outlook.com.

SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, 
regulamentada pelo Decreto Municipal de nº 1.646 
de 12 de Setembro 2005, Decreto de nº 1.747 de 20 de 
Abril 2006 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei complementar nº 123/06.

EDITAL: Cópia a ser adquirida mediante requeri-
mento e entrega de pendrive ou por meio eletrônico 
(email ou acesso ao site: www.valedoparaiso.ro.gov.
br), condicionado a devolução do recibo de retirada 
do mesmo, devidamente preenchido, carimbado e 
assinado.

Vale do Paraíso – RO 19 de Julho de 2013. 

Karque Alexandre Tureta
Pregoeiro

Decreto nº 3.537 de 16/07/2.013

AVISO  ADIAMENTO
EDITAL 154/2013

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/FMS/2013.

PROCESSO Nº.  G-559/2013

A  Pregoeira do Município de Teixeirópolis - RO, 
torna público para conhecimento dos interessados, o 
adiamento da sessão de disputa do PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 007/FMS/2013 / EDITAL 154/2013/ 
PROCESSO Nº.  G-559/2013.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 18/07/2013 
das 08:00h até o dia 31/07/2013 às 10:00h.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 31/07/2013 
as 11:00h.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
31/07/2013, com início às 11:01h.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCA-
MINHAMENTOS:

Endereço: Av. Afonso Pena, 2280, Centro – Tei-
xeirópolis - RO

Pregoeira: Odeneiva Godinho Machado
E-mail: cplteixeiropolis@hotmail.com
Fone/Fax: 69 3465-1112 e 69 3465-1145

Teixeirópolis - RO, em 19 de Julho de 2013.

ODENEIVA GODINHO MACHADO
PREGOEIRA

Lei de Criação n.º 367 de 13/02/1992
Comissão Permanente de Licitação - CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO 
através do Pregoeiro e equipe de apoio, devidamente 
autorizado pelo Decreto Municipal de nº 3735 de 
16 de julho 2013, torna Público que fará realizar a 
Licitação abaixo:

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 032/2013
OBJETO: Aquisição de combustível e lubrifi cantes 

para atender as necessidades das Secretaria Municipal 
de Saúde – SEMSAU, Secretaria Municipal de Traba-
lho a Ação Social – SEMTAS e Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, Esportes e Turismo – SEMECE 
deste Município de Vale do Paraíso/RO.

DATA: 07/08/2013 
HORARIO: 12hs00min 
RECURSO: PRÓPRIO E PROGRAMAS:PSF/

IGD/PBV
VALOR ESTIMADO: R$ 84.386,00 (oitenta e 

quatro mil e trezentos e oitenta e seis reais).
PROCESSO: 88/SEMSAU/601/SEMTAS/609/

SEMECE/2013
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Permanente 

de Licitação – CPL Situada à Avenida Paraná nº 4199 
Centro CEP: 76923-000 Vale do Paraíso – RO 

Fone/Fax: (0xx69) 3464-1005/3464-1193 e e-mail: 
cpl.net@outlook.com.

SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, re-
gulamentada pelo Decreto Municipal de nº 1.646 de 
12 de Setembro 2005, Decreto de nº 1.747 de 20 de 
Abril 2006 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei complementar nº 123/06.

EDITAL: Cópia a ser adquirida mediante requeri-
mento e entrega de pendrive ou por meio eletrônico 
(email ou acesso ao site: www.valedoparaiso.ro.gov.
br), condicionado a devolução do recibo de retirada 
do mesmo, devidamente preenchido, carimbado e 
assinado.

Vale do Paraíso – RO 19 de Julho de 2013. 

Karque Alexandre Tureta
Pregoeiro

Decreto nº 3.537 de 16/07/2.013

PREGÃO Nº: 100/2013

O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, RO, 
por intermédio do seu Pregoeiro nomeado pelo 
Decreto Municipal nº 03/2008, torna público que 
encontra-se instaurada  Licitação na modalidade 
Pregão  nº: 100/2013 cujo objeto é aquisição de 
combustíveis – SEMUSA. A Licitação será na mo-
dalidade PREGÃO em sua forma Presencial com o 
Nº 100/2013, tipo Menor Preço, nos termos da Lei 
nº10.520/02, Decreto Municipal nº 044/GP/2006 e, 
aplicando-se subsidiariamente a Lei nº8.666/93, e 
Lei Complementar nº 123/2006. A Sessão de abertura 
dos envelopes contendo propostas e documentação 
será ás 08:00h do dia 02 de agosto de 2013. O Edital 
encontrar-se-á a disposição dos interessados na Sala 
de Licitações da Prefeitura Municipal da Nova Bra-
silândia D’Oeste, RO, Rua Riachuelo 3284, centro, 
de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário 
de expediente das 07:30 às 13:30 horas e poderá ser 
disponibilizado via e-mail, ou mesmo através direto 
do Portal Transparência da Prefeitura Municipal de 
Nova Brasilândia D’Oeste, RO, no endereço www.
novabrasilandia.ro.gov.br ,o através de solicitação 
através do e-mail: edpacheco_andrade@hotmial.com. 
Ou cplnbo@hotmail.com Para maiores informações 
através do telefone (69) 3418-2239

Nova Brasilândia D’Oeste, RO, 17 de janeiro de 
2013.

Edson Pacheco Andrade
Pregoeiro – Port.18/203

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICANÇA 
DE OPERAÇÃO 

O Laticínio Rio Belém, localizado na Linha M – 07, 
Estrada 01, Zona Rural, no município de Machadi-
nho do Oeste, sob CNPJ: nº 06.346.821/0001-60, 
torna público que requereu a Secretaria de Estado e 
Desenvolvimento Ambiental - SEDAM a Renovação 
da Licença de Operação, para a atividade de Resfria-
mento, preparação e fabricação de produtos de leite.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

EU, ALCINDOR VIEIRA RG: 262040 SSP/RO, 
CPF:239092692-49 brasileiro, produtor rural, resi-
dente na LH T19 LT 08 GB 29 município de Urupá 
- RO, comunica que foi extraviado em lugar incerto, 
notas fi scais de produtor de Nº 00002 e 000004, de 
acordo com o Boletim de Ocorrência Nº 106N2013.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
A empresa Caires & Ferreira Ltda ME, inscrita no 

CNPJ do MF sob o número 17.639.533/0002-00, com 
inscrição estadual sob o nº 00000003813851, com 
endereço localizado a Avenida Jorge Marcelino nº. 
2122, Centro, Distrito de Rondominas, no Município 
de Ouro Preto do Oeste – RO, comunica o extravio 
de um bloco de nota fi scal nº. 01, modelo 2, série D-1 
(nota fi scal de venda ao consumidor), com numeração 
de 000001 a 000050. 

DOCUMENTOS EXTRAVAIDOS
EU, Alessandro Fernandes da Costa RG: 863135 

SSP/RO, brasileiro, produtor rural, residente na LH 
C1 LT 07 GB 01 município de Urupá - RO, comunica 
que foi extraviado em lugar incerto, notas fi scais de 
produtor de Nº 00002, 00003, 000004 e 00005 de 
acordo com o Boletim de Ocorrência Nº 108N2013.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 05/2013

O diretor Presidente da OSCIP-PF - ORGANIZA-
ÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE 
PÚBLICO PAIS E FILHOS CNPJ 07.520.996/0001-
05, JOSÉ CARLOS PEREIRA, no uso das suas atri-
buições estatutárias,  convoca a todos os seus sócios 
a participarem de uma assembléia extraordinária, que 
delibera sobre as seguintes pautas:

 Entrada e saída de sócios.
 Eleição da nova diretoria. 

A assembléia acontecerá na Rua Gonçalves Dias, nº 
4217, Bairro União, no município de Ouro Preto do 
Oeste no Estado de Rondônia, no dia 29 do mês de 
Julho do ano de 2012, sendo: 

1ª (primeira) convocação ás 18:00 horas, com a 
presença de 2/3 dos sócios, ou qualquer número em 
2ª (segunda) convocação após uma hora.

Ouro Preto do Oeste RO, 19 de Julho de 2013

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
 O Sr. MOACIR SIMPLICIO DOS SANTOS, 

inscrito no CPF sob o nº 138.998.562-87, RG nº 
163461-SSP/RO, residente à BR - 429, Km 118, Zona 
Rural, São Francisco do Guaporé - RO, comunica o 
extravio das notas fi scais de produtor rural, números 
00031 e 00037 , de acordo com a Ocorrência Policial 
nº 247N2013.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
 O Sr. DORCIDIO ALVES DE FREITAS, 

inscrito no CPF sob o nº 051.998.082-49, RG nº 
122043-RO, residente à Linha 05, Km 05, Br-429,-
Sitio São Francisco, Zona Rural, São Francisco do 
Guaporé - RO, comunica o extravio da nota fi scal 
de produtor rural, número 00008, de acordo com a 
Ocorrência Policial nº 244N2013.

e 2 banheiros. Área de 
descanso e área de ser-
viço, cercada. Água de 
poço e da rua, energia 
220. Valor R$ 90.000,00 

a combinar. Interessados 
devem entrar em contato 
com Vicente Corretor: 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Claro)69-9234-2929.

ALVORADA

Vende-se casa de madeira, 
próximo a APAE, na Av. Sar-
gento Nogueira Vaz, 4450, o 
imóvel mede 65 m2, terreno de 
10x50, 2 quartos, sala, cozinha 
e banheiro todo na cerâmica, 
dispensa e área nos fundos, 
murado nas laterais e fundos. 
Valor R$ 32.000,00. Aceita 
proposta, pega carro ou moto. 
(Fixo)69-3412-2142

Vende-se casa em alvenaria 
na Rua Osvaldo Cruz, me-
dindo 10x11, com 3 quartos, 
sala, cozinha e wc na cerâ-
mica, forrada e toda na cerâ-
mica. Murada, energia água 
da rua e esgoto. (Vivo)69-
9974-4030 / (TIM)041-69-
8114-4243

 Vende-se terreno na rua 
Eça de Queiroz, 10x50, tendo 
asfalto, água, energia, rede 
de esgoto e rede telefônica, 
murado nos fundos. Valor R$ 
20.000,00 aceita-se proposta. 
69-8488-0022 

ROLIM DE
 MOURA

Vende-se casa de alvena-
ria, terreno de 400 m2, na 
Av. Recife, 3786 – Bairro 
Centenário, coberta com 
eternit e com 3 quartos, 
sala, cozinha, wc. Docu-
mentação OK. Tratar com 
Vicente no Cel. 69-9234-
2929. 

Vende-se casa de al-
venar ia ,  cober ta  com 
eternit, medindo 14X7, 
piso de cerâmica, na Av. 
Teresina, 5.296 – Bairro 
Planalto, área na frente, 
2 quartos, sala, cozinha, 
wc, dispensa e varanda 
nos  fundos .  Valor  R$ 
45.000,00, aceita carro 
popular de menor valor. 
Cel. Vivo 69-9974-4030 
ou ainda no TIM 041-69-
8114-4243.

SÃO MIGUEL DO 
GUAPORÉ

Vende-se casa em al-
venaria na Rua Pera-
ba, nº 2076, medindo 
7,80x13,60, toda na ce-
râmica e forrada PVC, 
2 quartos, sala, cozinha 



Decreto N.º 109/GP/13.
De 22 de julho de 2013.

 
“DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE PESSOAL APROVA-
DO EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito Municipal e o Superintendente Municipal do SAAE de Alvo-
rada D’Oeste/RO., RANIERY LUIZ FABRIS e EDUARDO ANSELMO 
RODRIGUES NETO, no uso de suas atribuições legais, e o processo 
administrativo de n. 1526/2011, que tem como objeto a realização do 
Concurso Público Municipal 2011, e conforme o resultado fi nal, Edital 
nº 003/2011, devidamente homologado:

 
     D E C R E T A
 
Art. 1º - Fica convocado o (a) candidato (a) relacionado no anexo I 

deste decreto, para querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, tomar posse 
no cargo ao qual concorreu;

 
Art. 2º - O (a) candidato(a) deverá comparecer no Departamento de 

Recursos Humanos do Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Alvorada 
D’Oeste/RO., para fi ns de regulamentação da situação funcional, para 
tomar posse no prazo legal, conforme as disposições contidas no Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais, Lei Municipal n.º 656/2011; 

 
Art. 3º - O (a) candidato (a) deverá comparecer munido dos seguintes 

documentos:
•          02 - Cópia do CPF;
•          02 – Copia da Cédula de Identidade
•          01 - Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; (das 

páginas de indentifi cação e fotografi a);
•          01 - Cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento;
•          01 - Cópia da Certidão de Nascimento dos dependentes legais 

menores de 18 anos (autenticada), cartão de vacina dos menores de 14 
anos; Comprovante escolar dos dependentes com idade entre 5 e 14 anos;

•          01 - Cópia do Titulo de Eleitor;
•          01 - Cópia do Comprovante de estar quites com a justiça eleitoral;
•          01 - Cópia do Certifi cado de reservista;
•          01 - Cópia do Cartão do PIS ou PASEP; (para os não cadastrados 

apresentar declaração de não cadastrado);
•          01 - Cópia da Certidão Negativa Civil e Criminal do FORUM  

da Comarca de residência do candidato;
•          01 - Cópia da Certião Negativa da Justiça Federal (disponivel 

no site www.justicafederal.jus.br);
•          01 - Cópia da Certidão Negativa do Tribunal de Contas de 

Rondônia; (disponível no site www.tce.re.gov.br)
•          01 - Cópia da Certidão Negativa da Fazenda Pública Estadual 

de Rondônia (disponível no site www.sefi n.ro.gov.br);
•          01 - Cópia do Comprovante de residência; (atualizada)
•          01 - Cópia da Declaração de bens (SIGAP/DBR – conforme 

IN 28 TCE-RO);
•          01 - Cópia da Declaração emetida pelo candidato se ocupa outro 

cargo público reconhecida assinatura em cartório, caso ocupe, deverá 
apresentar tambem certidão expedida pelo órgão empregador, informando 
a carga horária contratual, horário de trabalho e regime jurídico;

•          01 - Cópia do comprovante de escolaridade exigida para o cargo 
com o devido reconhecimento pelo Ministério da Educação (autenticada);

•          01 - Cópia do registro profi ssional no concelho de classe (exceto 
para os cargos cuja a legislação não exija);

•          02 - Fotos 3 x 4  (iguais e recentes);
•          01 - Indicação de conta bancária;
•          01 – Via original de Atestado médico (original do exame de ca-

pacidade física e mental expedido por médico da rede pública municipal);
•          01 – Via de Laudo Neorológico atestando a sanidade mental;
•          01 – Via de Laudo médico para Defi ciente Físico;
•          01 - Cópia da Carteira Nacional de Habilitação compatível ao 

cargo de motorista;
 
§ 1º - Todas as cópias só serão recebidas em papel A-4, em folha inteira;
 
§ 2º - Os documentos que tiver frente e verso, deverão ser copiados 

em um único lado;
 
§ 3º - As cópias dos documentos que não forem  autenticadas em car-

tório, deverão ser acompanhados dos originais, para serem autenticados 
no Departamento de Recursos Humanos;

 
Art. 4º - Se o candidato não tomar posse no prazo estabelecido na Lei 

Municipal n. 656/2011; perderá sua classifi cação no Concurso Público, 
fi cando no último lugar da classifi cação;

Art. 5º - A nomeação e posse se dará por ato do Prefeito Municipal e 
Superintendente Geral do SAAE somente após o candidato cumprir com 
todas as documentações descritas no artigo 3º;

 
Art. 6º - Os casos de acumulação de cargos deverão conter parecer 

jurídico fundamentado e despacho autorizativo do Prefeito Municipal;
 
Art. 7º - Fica o Serviço Autônomo de Água e Esgoto responsabilizado 

a cumprir as exigências do artigo 22º da Instrução Normativa nº 13/04, 
do Tribunal de Contas de Rondônia, no prazo legal de 10 dias;

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, fi cam 
revogadas as demais disposições em contrário. 

 
ANEXO I DO DECRETO Nº  109 /GP/2012 DE 22/07/2013

 
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

NOME CARGO COLOC.

FELIPE ANTONIO FERREIRA DA SILVA Agente Administrativo 3º

    
 

Raniery Luiz Fabris
Prefeito Municipal

 
Eduardo Anselmo Rodrigues Neto

Superintendente Geral do SAAE

PUBLICAÇÕES OFICIAIS
Rondônia, sábado e domingo, 20 e 21 de julho de 2013 - Correio Popular2-2 Ouro e prata do mundo não valem os nossos fi lhos.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

ERRATA DE EDITAL

EDITAL Nº 002/13 – SEMADES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEN-

VOLVIMENTO ECÔNOMICO E SOCIAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRA-

TAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAL 
ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO.

Onde se lê: No Item 5 – DA PROVA DE TÍTULOS
6.0 Serão considerados os seguintes títulos para contagem de pontos 

com efeito de avaliação e análise para classifi cação no presente Processo 
Seletivo constante no quadro abaixo:

Leia-se: 
5.9.0 Serão considerados os seguintes títulos para contagem de pontos 

com efeito de avaliação e análise para classifi cação no presente Processo 
Seletivo constante no quadro abaixo:

 No Item 5.9.0 Serão considerados os seguintes títulos, para contagem 
de pontos com efeito de avaliação e análise para classifi cação, no pre-
sente Processo Seletivo. E Anexo V do Edital- Formulário de recursos 
do Processo Seletivo Simplifi cado. 

Tabela dos quadros para os Cargos de Assistente Social e Psicólogo

 

 

 
Onde se lê:  
 
4.experiência 
 profissional  ÓRGÃO PÚBLICO: Declaração 

original expedida pelo Poder 

Federal, Estadual ou Municipal, de 

acordo com a área de atuação a que 

concorre, em papel timbrado, com 

carimbo do órgão expedidor, datado 

e assinado pelo chefe do órgão 

competente. Contrato de Trabalho 

ou Carta de Recomendação 

Podendo ser confirmada junto ao 

órgão emissor. 

EMPRESA PRIVADA: Carteira 

de Trabalho por  Tempo de Serviço 

- CTPS (página de identificação 

com fotos e dados pessoais e 

registro do(s) contrato(s) de 

trabalho). Contrato de Trabalho ou 

Carta de Recomendação Podendo 

ser confirmada junto ao órgão 

emissor..  

2 (dois) pontos para cada 
declaração.  

Máximo de 2 (duas) declarações. 

Leia-se:  
 

4.experiência  
profissional ÓRGÃO PÚBLICO: Declaração 

original expedida pelo Poder 

Federal, Estadual ou Municipal, de 

acordo com a área de atuação a que 

concorre, em papel timbrado, com 

carimbo do órgão expedidor, datado 

e assinado pelo chefe do órgão 

competente. Contrato de Trabalho 

ou Carta de Recomendação 

Podendo ser confirmada junto ao 

órgão emissor.  

EMPRESA PRIVADA: Carteira 

de Trabalho por Tempo de Serviço - 

CTPS (página de identificação com 

fotos e dados pessoais e registro 

do(s) contrato(s) de trabalho). 

Contrato de Trabalho ou Carta de 

Recomendação Podendo ser 

confirmada junto ao órgão emissor.  

5 (cinco) pontos para cada 

declaração.  

Máximo de 2 (duas) declarações. 

 Onde se lê: 

5.9.3. As pontuações, correspondentes aos itens “2”, “3” e “4”, da Tabela 
do item 5.9, servirão apenas como critérios de classifi cação.

Leia-se: 

5.9.3. As pontuações, correspondentes aos itens “2”, “3” e “4”, da 
Tabela do item 5.9.0 servirão apenas como critérios de classifi cação.

Raniery Luiz Fabris
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO OESTE/RO.

Médici ganhará Centro 

Tecnológico de piscicultura
(Da Redação) O go-

verno de Rondônia, por 
meio da  SEAGRI (Se-
cretaria de Agricultura, 
Pecuária e Regulariza-
çãoi) estuda, em parceria 
com a UNIR (Universi-
dade Federal de Rondô-
nia), a implantação de 
um Centro Tecnológico 
de Piscicultura na região 
central do Estado. O 
secretário Evandro Pa-
dovani reuniu-se com o 
coordenador do Departa-
mento de Engenharia de 
Pesca e Aquicultura de 
Presidente Médici, pro-
fessor Josenildo Souza 
e Silva, conhecendo os 
estudos de melhoramen-
to genético do tambaqui 
em tanques redes.

O projeto trabalha 
com nove colônias de 
pescadores artesanais 
no Estado e em 2013 
implantou uma fábrica 
de gelo em Presidente 
Médici e uma unidade de 
beneficiamento em Pi-
menteiras do Oeste. Com 
laboratórios em fase de 
montagem e estudos em 
andamento, a viabilidade 
de criar tambaqui com 
melhoramento genético 
através de uma parceria 
entre os órgãos começa 
a conquistar espaço com 
os estudos entre os técni-
cos das duas instituições.

Conhecido como Pro-
jeto Peixe Vivo com o 
apoio do Ministério da 
Pesca e Aquicultura, do 
ITAM (Instituto de Tec-
nologia de Maringá), Se-
brae e Sedes, os estudos 
para melhoramento ge-
nético do tambaqui estão 
avançados em Rondô-
nia. O projeto trabalha 
com nove colônias de 
pescadores artesanais 
no Estado e em 2013 
implantou uma fábrica 

de gelo em Presidente 
Médici e uma unidade 
de beneficiamento em 
Pimenteiras do Oeste. De 
acordo com o coordena-
dor executivo do Projeto 
Peixe Vivo, professor 
Clodoaldo de Oliveira 
Freitas, são 1.300 pes-
cadores divididos em 
nove colônias em nove 
municípios.

CONSCIENTIZA-
ÇÃO AMBIENTAL 
- O projeto contempla 
dez alunos bolsistas que 
realizam o trabalho de 
campo. Cada aluno é 
responsável pela colô-
nia de cada município, 
orientando desde o tra-
balho de pesca a cons-
cientização ambiental, 
que apresenta excelen-
tes resultados com os 
pescadores respeitando 
todos os períodos que 
vai piracema a medida 
da espécie a ser pescada 
e comercializada. A co-
lônia de pescadores de 
Ariquemes, no ano pas-
sado obteve excelentes 
resultados produzindo 
em torno de 300 tone-
ladas de pescado com 
um faturamento de R$ 
1,8 milhões.

O secretário Evandro 
Padovani, ao conhecer 
as instalações e tanques 
experimentais de pis-
cicultura no Campus 
Avançado de Presidente 
Médici fi rmou compro-
misso de buscar junto 
ao Ministério da Pesca 
recursos para fi rmar um 
convênio aproveitando 
as benfeitorias que já 
existentes implantando 
ali, na região central do 
Estado um Centro Tec-
nológico de Piscicultura. 
Com informações da 
Assessoria.

O Centro irão atender os municípios da região 

central do Estado

Foto: Assessoria/Divulgação


