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SAQUAREMA DÁ SHOW NO CARNAVAL 2020!
O Carnaval 2020 aconteceu em
grande estilo em Saquarema. Recebendo milhares de foliões e turistas que pularam durante os cinco dias de festa, a programação
contou com shows, trios elétricos
e blocos em vários pontos da cidade. O planejamento da Prefeitura
foi importante para garantir que a
alegria do carnaval se espalhasse
pelos bairros promovendo diversão e respeito e organização à
festa, que este ano se inspirou no
conceito “Um Mar de Alegria”.
A festa começou com a realização
do tradicional Baile Carnavalesco
do Idoso. O encontro dos foliões
da melhor idade no Saquarema
Futebol Clube, no Centro, e arrecadou alimentos para diversas
instituições de caridade do município. A programação também
contou com shows em palcos
montados em Jaconé, Sampaio
Corrêa, Vilatur, Bacaxá e Saquarema. Mesmo com a chuva, os foliões não desanimaram e curtiram
o Carnaval na cidade.
Com os blocos e trios nas ruas,
tudo transcorreu com organização
graças a um esquema especial
de segurança que reuniu a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar,
PROEIS, Fiscalização de Posturas, equipe de Saúde e os agentes de trânsito. Este ano, efetivos
de seguridade foram distribuídos
em pontos estratégicos do município.

do a higienização dos locais. Os
moradores e visitantes puderam
constatar outra vez o empenho da
prefeitura em transformar o evento num ponto de atração turística.

Assim como no ano passado, no
reforço à segurança das crianças,
a Prefeitura de Saquarema promoveu a distribuição de pulseirinhas de identificação de pais e
responsáveis nas praias. Após a
diversão, a turma do “bloco da limpeza” entrava em ação promoven

De acordo com a Prefeita Manoela Peres, o sucesso do Carnaval
foi graças às equipes que atuaram
incansavelmente neste período:
“Quero agradecer a todos que
atuaram com tanto empenho e
comprometimento para organizar
o carnaval. Agradeço a todos que

vieram prestigiar nossa festa, e
principalmente toda a população,
que não mede esforços para cuidar da nossa cidade e apresentá-la com orgulho aos visitantes”,
declarou a prefeita Manoela Peres.
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ATOS DA PREFEITA
PORTARIA Nº 266 DE 27 DE
FEVEREIRO DE 2020

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no
uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI
do art. 68 da Lei Orgânica do Município e;
Considerando o que dispõe o inciso VI
do art. 41 da Lei nº 97/93 (Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Saquarema);
RESOLVE:
Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de Professor
MG-1E, da Servidora Pública Municipal
Marilda Jandre Macedo de Souza, matrícula nº 58599-1, vinculada à Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, pela
exoneração por motivo de falecimento
em 18/02/2020, de acordo com o Registro de Óbito expedido pelo Cartório do 7º
Registro Civil de Pessoas Naturais do Rio
de Janeiro, registrado no Livro: C-00450,
Folha: 167, Termo: 76195, conforme processo nº 4022/2020.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Saquarema, 27 de fevereiro de 2020.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

SECRETARIA
DE

MUNICIPAL

Érica de Melo Leite
Presidente do CMDCA

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE ADMINISTRAÇÃO,
RECEITA E TRIBUTAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 002/2020

O Município de Saquarema, através da
Secretaria Municipal de Administração,
Receita e Tributação, nos termos do art.
37, inciso IX da Constituição Federal e
considerando o §1º do art. 2º da Lei Municipal nº 1.680 de 24 de abril de 2018,
torna público a necessidade emergencial
de contratação por tempo determinado
para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público e convoca interessados em contratação para os
cargos de Médico conforme quadro e requisitos abaixo, pelo período e condições
estabelecidas nas leis acima, devendo
o interessado comparecer na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua
Frutuoso de Oliveira, S/N - Centro - Saquarema, no dia 02 de março de 2020,
segunda-feira às 10:00 horas, para apresentação de documentos pessoais, de
comprovação de experiência na função
da vaga interessada e habilitações exigidas para o cargo.

DESENVOLVIMENTO

SOCIAL
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 01/2020,
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020

Aprova o cancelamento da inscrição da
Associação de Surf no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
de Saquarema – CMDCA.
O Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Saquarema
– CMDCA, em sua Reunião Ordinária realizada em 13 de fevereiro de 2020, no uso
da competência que lhe confere a Lei nº
301/97 e a Lei 493/2001;
Resolve:
Art. 1º - Aprovar o cancelamento da inscrição nº 11 da Associação de Surf, CNPJ nº
30.596.936/0001-98, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Saquarema - CMDCA.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

Em caso de haver interessados acima do
número de vagas informado no quadro
acima, serão utilizados os seguintes critérios de desempate: a) maior tempo de
experiência nas funções da vaga interessada; b) o candidato de idade mais elevada; c) sorteio.
A presente chamada pública destina-se
à admissão em caráter emergencial para
atuarem em unidades da Secretaria Municipal de Saúde, por tempo determinado
até que seja contratado candidato aprovado em Processo Seletivo Simplificado, ou
em Concurso Público.
Saquarema, 27 de fevereiro de 2020.
Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº
03/2020 COM BASE NA LEI MU-
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NICIPAL Nº 1.646 DE 08 DE FEVEREIRO 2018, ALTERADA PELA
LEI MUNICIPAL Nº 1.868 DE 13 DE
DEZEMBRO DE 2019 E TOMANDO
POR BASE O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2017
O Secretário de Administração, Receita
e Tributação do Município de Saquarema/RJ CONVOCA os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017, de que trata o Edital nº
001/2017, conforme descrição abaixo,
para contratação temporária devendo
comparecer na Secretaria Municipal de
Administração, Receita e Tributação, situada na Rua Coronel Madureira, 77 - Centro - Saquarema, no dia 04 de março de
2020, quarta-feira às 10:00 horas, para
apresentarem os documentos e habilitações exigidas de seus respectivos cargos,
a saber:
• 1 (uma) foto 3x4 colorida;
• Carteira de Identidade RG; CPF; Comprovante de Situação Cadastral do CPF;
• Título Eleitor;
• Certificado de Reservista (candidato
masculino);
• Comprovante de Escolaridade: diploma
ou declaração de conclusão de curso
• Comprovante de PIS/PASEP;
• Carteira de Trabalho (1ª folha e verso);
• Comprovante de endereço;
• Certidão nascimento ou casamento;
• Certidão nascimento dos filhos menores
de 14 anos;
• Certidão Negativa da Justiça Eleitoral,
de quitação com as obrigações eleitorais,
disponível no site: http://www.tse.jus.br/
eleitor/certidoes;
• Certidão Negativa da Justiça Eleitoral
relativa à condenação criminal eleitoral,
disponível no site: http://www.tse.jus.br/
eleitor/certidoes.
• Comprovante de Conta Corrente do
Banco Santander (caso possuam

O não comparecimento no prazo legal
estabelecido neste Edital de Convocação
implicará na desistência do(a) candidato(a), podendo a Secretaria Municipal
de Administração, Receita e Tributação
convocar os candidatos imediatos posteriores, obedecendo à ordem de classificação.
Saquarema, 27 de fevereiro de 2020.
Hailson Alves Ramalho
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Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº
04/2020 PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO Nº 001/2018
PROFESSOR MG-2D
O Secretário de Administração, Receita
e Tributação do Município de Saquarema/RJ CONVOCA os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, de que trata o Edital nº
001/2018, conforme descrição abaixo,
para contratação temporária devendo
comparecer na Secretaria Municipal de
Administração, Receita e Tributação, situada na Rua Coronel Madureira, 77 - Centro - Saquarema, no dia 04 de março de
2020, quarta-feira às 10:00 horas, para
apresentarem os documentos e habilitações exigidas de seus respectivos cargos.
Segue abaixo a listagem dos documentos
que deverão ser apresentados (original e
cópia):
• 1 foto 3x4 (colorida);
• Carteira de Identidade RG; CPF; Comprovante de Situação Cadastral do CPF;
• Título Eleitor; Certificado de Reservista
(candidato masculino);
• Comprovante de Escolaridade: diploma
ou declaração de conclusão de curso
• Comprovante de inscrição PIS/PASEP;
• Carteira de Trabalho (1ª folha e verso);
• Comprovante de endereço;
• Certidão nascimento, casamento ou
união estável;
• Certidão nascimento dos filhos menores
de 14 anos;
• Certidão Negativa da Justiça Eleitoral,
de quitação com as obrigações eleitorais,
disponível no site: http://www.tse.jus.br/
eleitor/certidoes;
• Certidão Negativa da Justiça Eleitoral
relativa à condenação criminal eleitoral,
disponível no site: http://www.tse.jus.br/
eleitor/certidoes.
 Comprovante de Conta Corrente do
Banco Santander (caso possuam)

O não comparecimento no prazo legal
estabelecido neste Edital de Convocação
implicará na desistência do(a) candidato(a), podendo a Secretaria Municipal
de Administração, Receita e Tributação
convocar os candidatos imediatos posteriores, obedecendo à ordem de classificação.
Saquarema, 27 de fevereiro de 2020.
Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº
03/2020 - PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO Nº 001/2019
O Secretário de Administração, Receita
e Tributação do Município de Saquarema/RJ CONVOCA os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019, de que trata o Edital nº
001/2019, conforme descrição abaixo,
para contratação temporária devendo
comparecer na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, no Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa, localizado
na Avenida Saquarema, 4299 - Porto da
Roça - Saquarema - RJ, no dia 04 de março de 2020, quarta-feira às 10:00 horas,
para realização de exame médico admissional e apresentação dos documentos e
habilitações exigidas de seus respectivos
cargos.
Segue abaixo a listagem dos documentos
que deverão ser apresentados (original e
cópia):
• 1 (uma) foto 3x4 colorida;
• Carteira de Identidade RG;
• CPF;
• Comprovante de Situação Cadastral do
CPF;
• Título Eleitor;
• Certificado de Reservista (candidato
masculino);
• Comprovante de Escolaridade: diploma
ou declaração de conclusão de curso exigido para o cargo.
• Comprovante de conclusão de curso em
Educação Especial ou temas afins com
carga horária mínima de 120h exigido
para o cargo.
• Comprovante de PIS/PASEP;
• Carteira de Trabalho (1ª folha e verso);
• Comprovante de endereço;
• Certidão nascimento ou casamento;
• Certidão nascimento dos filhos menores
de 14 anos;
• Certidão Negativa da Justiça Eleitoral,
de quitação com as obrigações eleitorais,
disponível no site: http://www.tse.jus.br/
eleitor/certidoes;
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• Certidão Negativa da Justiça Eleitoral
relativa à condenação criminal eleitoral,
disponível no site: http://www.tse.jus.br/
eleitor/certidoes.
• Comprovante de Conta Corrente do
Banco Santander (caso possuam)
Para realização do exame médico admissional o candidato deverá apresentar os
seguintes exames:
• Hemograma completo;
• Glicose;
• Uréia;
• Creatinina;
• Urina (EAS);
• Eletrocardiograma com laudo do cardiologista - 40 anos (inclusive) em diante.
OBS: Serão aceitos apenas os exames
laboratoriais realizados no prazo de até 3
(três) meses.

O não comparecimento no prazo legal
estabelecido neste Edital de Convocação
implicará na desistência do(a) candidato(a), podendo a Secretaria Municipal
de Administração, Receita e Tributação
convocar os candidatos imediatos posteriores, obedecendo à ordem de classificação.
Saquarema, 27 de fevereiro de 2020.
Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº
003/2020 PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO Nº 001/2020
O Secretário de Administração, Receita
e Tributação do Município de Saquarema/RJ CONVOCA os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020, de que trata o Edital nº
001/2020, conforme descrição abaixo,
para contratação temporária devendo
comparecer na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, no Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa, localizado
na Avenida Saquarema, 4299 - Porto da
Roça - Saquarema - RJ, no dia 04 de março de 2020, quarta-feira às 10:00 horas,
para apresentação dos documentos e
habilitações exigidas de seus respectivos
cargos e realização de exame médico admissional.
Para realização do exame médico admissional o candidato deverá apresentar os
seguintes exames:
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• Hemograma completo;
• Glicose;
• Uréia;
• Creatinina;
• Urina (EAS);
• Eletrocardiograma com laudo do cardiologista - 40 anos (inclusive) em diante.
OBS: Serão aceitos apenas os exames
laboratoriais realizados no prazo de até 3
(três) meses.
Segue abaixo a listagem dos documentos
que deverão ser apresentados (original e
cópia):
• 1 (uma) foto 3x4 colorida;
• Carteira de Identidade RG;
• CPF;
• Comprovante da Situação Cadastral do
CPF;
• Título Eleitor;
• Certificado de Reservista (candidato
masculino);
• Comprovante de Escolaridade exigido
para o cargo: diploma ou declaração de
conclusão de curso;
• Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
• Carteira de Trabalho (1ª folha e verso);
• Comprovante de endereço;
• Certidão nascimento, casamento ou
união estável;
• Certidão nascimento dos filhos menores
de 14 anos;
• Certidão Negativa da Justiça Eleitoral,
de quitação com as obrigações eleitorais,
disponível no site: http://www.tse.jus.br/
eleitor/certidoes;
• Certidão Negativa da Justiça Eleitoral
relativa à condenação criminal eleitoral,
disponível no site: http://www.tse.jus.br/
eleitor/certidoes;
• Declaração de Bens e Valores que constituam o patrimônio do candidato e, se casado (Anexo I);
• Declaração de acumulação de cargo,
função ou emprego público da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, ou percebimento de proventos
decorrentes de aposentadoria e pensão
(Anexo II);
• Declaração de existência ou ausência
de penalidades disciplinares no exercício de cargo, função ou emprego público
(Anexo III);
• Declaração de inscrição no PIS/PASEP
(Anexo IV).
• Comprovante de Conta Corrente do
Banco Santander (caso possuam).

O não comparecimento no prazo legal
estabelecido neste Edital de Convocação
implicará na desistência do(a) candidato(a), podendo a Secretaria Municipal
de Administração, Receita e Tributação
convocar os candidatos imediatos posteriores, obedecendo à ordem de classificação.
Saquarema, 27 de fevereiro de 2020.
Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº
005/2020 PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO Nº 003/2019
O Secretário de Administração, Receita
e Tributação do Município de Saquarema/RJ CONVOCA os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 003/2019, de que trata o Edital nº
003/2019, conforme descrição abaixo,
para contratação temporária devendo
comparecer na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, no Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa, localizado
na Avenida Saquarema, 4299 - Porto da
Roça - Saquarema - RJ, no dia 04 de março de 2020, quarta-feira às 10:00 horas,
para apresentação dos documentos e
habilitações exigidas de seus respectivos
cargos e realização de exame médico admissional.
Para realização do exame médico admissional o candidato deverá apresentar os
seguintes exames:
• Hemograma completo;
• Glicose;
• Uréia;
• Creatinina;
• Urina (EAS);
• Eletrocardiograma com laudo do cardiologista - 40 anos (inclusive) em diante.
OBS: Serão aceitos apenas os exames
laboratoriais realizados no prazo de até 3
(três) meses.
Segue abaixo a listagem dos documentos
que deverão ser apresentados (original e
cópia):
• 1 (uma) foto 3x4 colorida;
• Carteira de Identidade RG;
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• CPF;
• Comprovante da Situação Cadastral do
CPF;
• Título Eleitor;
• Certificado de Reservista (candidato
masculino);
• Comprovante de Escolaridade/Especialização exigido para o cargo: diploma ou
declaração de conclusão de curso;
• Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
• Carteira de Trabalho (1ª folha e verso);
• Comprovante de endereço;
• Certidão nascimento, casamento ou
união estável;
• Certidão nascimento dos filhos menores
de 14 anos;
• Certidão Negativa da Justiça Eleitoral,
de quitação com as obrigações eleitorais,
disponível no site: http://www.tse.jus.br/
eleitor/certidoes;
• Certidão Negativa da Justiça Eleitoral
relativa à condenação criminal eleitoral,
disponível no site: http://www.tse.jus.br/
eleitor/certidoes;
• Para o cargo Motorista II (Ambulância/
Van), certificado de conclusão de curso
específico em transporte de passageiros
e de emergência (Resolução nº 168/2004
CONTRAN)
• Declaração de Bens e Valores que constituam o patrimônio do candidato e, se casado (Anexo I);
• Declaração de acumulação de cargo,
função ou emprego público da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, ou percebimento de proventos
decorrentes de aposentadoria e pensão
(Anexo II);
• Declaração de existência ou ausência
de penalidades disciplinares no exercício de cargo, função ou emprego público
(Anexo III);
• Declaração de inscrição no PIS/PASEP
(Anexo IV).
• Comprovante de Conta Corrente do
Banco Santander (caso possuam).
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O não comparecimento no prazo legal
estabelecido neste Edital de Convocação
implicará na desistência do(a) candidato(a), podendo a Secretaria Municipal
de Administração, Receita e Tributação
convocar os candidatos imediatos posteriores, obedecendo à ordem de classificação.
Saquarema, 27 de fevereiro de 2020.
Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação
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