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CLASSIFICADOS2-2 Ouro e prata do mundo não valem os nossos filhos.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
 
O Sr. NATIVO JOSÉ DE SOUZA inscrito no 

CPF sob o nº 286.148.144-82, RG nº 972.981, 
residente na Linha C 5, Lote 01, Gleba 23,  Zona 
Rural, Urupá - RO. Comunica o extravio do do-
cumento, Título Territorial de sua propriedade, de 
acordo com a Ocorrência Policial nº 174N2014. 

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANÁ/RO
ÓRGÃO EMITENTE: 4ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

CITAÇÃO DE: ADELAINE SOUZA LENZ, 
brasileira, auxiliar administrativa, inscrita no RG 
n° 972.594 SSP/RO e CPF n° 860.570.492-68, 
atualmente em local incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAR a requerida para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sua concor-
dância com o pedido ou, no mesmo prazo ofere-
cer contestação. Não sendo contestada a ação, se 
presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, 
os fatos articulados pelo autor.

RESUMO DA INICIAL: O requerente e a 
requerida ajuizaram ação de divórcio consen-
sual em 10/03/2014, decretado por sentença em 
25/03/2014, ficando acordado que a guarda da 
menor I. V. F. L. ficaria com a requerida. Após 
três dias da averbação do divórcio, a requerida 
deixou a menor nos cuidados do genitor e 
simplesmente foi embora, não informando seu 
endereço. Assim requer a citação da requerido, 
por via aditalícia, para, caso queira, apresenta 
contestada, sob pena de revelia e confissão e 
que seja a presente ação julgada procedente, 
procedente, concedendo ao requerente, S. A. L., 
a guarda da menor I.V.F.L.

Processo: 0011189-83.2014.822.0005
Classe: Cautelar Inominada (Cível)
Parte Autora: Sérgio Aroldo Lenz
Advogado: João Avelino de Oliveira Junior 

OAB 740
Parte Ré: Adelaine Souza Firme Lenz

Sede do Juízo: Fórum Desembargador Hugo 
Auller, Av. Ji-Paraná, n. 615, CEP: 78.900-261 
– Fone: (069) 3421-1337 ou 3421-1369, e-mail 
jip4civel@tjro.jus.br

Ji-Paraná, 4 de setembro de 2014

LUZIA LOPES CASTELAN
Diretora de Cartório

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Presidente Médici

EDITAL DE CITAÇÃO

Prazo: 20(vinte) dias.
FINALIDADE: Citação da herdeira Maria 

Augusta de Menezes, brasileira, solteira, de-
mais qualificações civis ignoradas, residente e 
domiciliada em lugar ignorado, para ficar ciente 
das primeiras declarações apresentadas nos autos 
abaixo mencionadas e para, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do vencimento do presente edital, 
em cartório, dizer sobre elas, podendo arguir 
erros e omissões, reclamar contra a nomeação do 
inventariante e contestar a qualidade de quem foi 
incluído no título como herdeiro, ou ainda juntar 
provas que entender pertinentes.

Processo: 0001692-42.2014.8.22.0006
Classe: Inventário
Inventariante: Oscar de Menezes
Advogado: Sílvia Letícia Cunha e Silva Caldas 

(OAB/RO 2661)
Espólio: Maria José de Menezes

Sede do Juízo: Fórum Pontes de Miranda, Rua 
Castelo Branco, 2667 - Presidente Médici-RO - 
CEP: 78.968-000 - Fone/Fax (0xx) 69 471-2714

Presidente Médici-RO, 19.09.2014.

João Valério Silva Neto
Juiz de Direito

(assinado digitalmente)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 023/CPL/2014

Processo Administrativo nº GI 610/2014
Pregão Eletrônico nº 031/CPL/2014
Registro de Preço nº 023/CPL/2014
Edital nº 262/CPL/2014

O MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS/
RO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede na Prefeitura Municipal, à Av. Afonso 
Pena, 2280, Centro, CEP 76.928-000 nesta ci-
dade, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 
84.722.933/0001-82, neste ato representado pelo 
seu representante legal o Sr. VALDIR MENDES 
DE CASTRO, Prefeito Municipal, abaixo firma-
do, em conformidade com o resultado do Pregão 
Eletronico N° 031/CPL/2014, devidamente 
homologado à fls.112, nos autos do Processo 
Administrativo n° 610/CPL/2014, resolve nos 
termos da Lei Federal 8.666/93, bem como da 
lei 10.520/02 e Decreto 7.892/13, REGISTRAR 
OS PREÇOS, em consonância com as cláusulas 
e condições estipuladas no presente instrumento. 
OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO – 
COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E 
ÓLEO DIESEL COMUM) PRAZO DE VALI-
DADE 06 MESES. EMPRESA DETENTORA: 
AUTO POSTO TEIXEIRÓPOLIS LTDA 
- EPP, LOTE 01- R$; 3,23 LOTE 02- R$; 2,78 
Obs: A integra da ata n° 23/CPL/2014, poderá 
ser obtida no site da Prefeitura Municipal  de 
Teixeiropolis http://teixeiropolis.ro.gov.br/

TEIXEIROPOLIS-RO,  03 de Outubro de 2014.

Odeneiva Godinho Machado
Secretária Municipal de Licitação e Compras 

– SEMLIC
Port. 001/2014 de 02/01/2014

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 118/ASJUR/2014
Processo nº: 610/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Teixei-

rópolis/RO
Contratado: Auto Posto Teixeirópolis Ltda
Objeto: Aquisição de 14.000 (quatorze mil) 

litros de Gasolina comum e 79.750 (setenta e 
nove mil setecentos e cinqüenta) litros de Óleo 
Diesel comum.

Prazo: De 06 (seis) meses
Valor Total: R$ 266.925,00 (Duzentos e ses-

senta e seis mil novecentos e vinte e cinco reais)
Data: Teixeirópolis/RO, 25 de Setembro de 

2014.
Assinam: 
Auto Posto Teixeirópolis Ltda 
Osiel Miguel da Silva
Valdir Mendes de Castro
Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2014
PROCESSO Nº 1034/SEMAD/2014

A Prefeitura Municipal de Costa Marques, 
Estado de Rondônia, por meio do seu Pregoeiro, 
torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar, na forma Lei nº 10.520/02/, 
Decreto Municipal n° 889/GAB/2011, e apli-
cando-se subsidiariamente a Lei 8.666/93, e Lei 
Complementar n° 123/2006, a Licitação na Mo-
dalidade de Pregão, na forma Presencial, para 
registro de preços, tipo menor preço por item, 
que tem por objetivo a Contratação de empresa 
especializada em dedetização, limpeza e desin-
fecção de forro, visando atender as demandas 
de todas as Secretarias Municipais, com valor 
estimado de R$ 42.247,00(quarenta e dois mil 
duzentos e quarenta e sete reais), conforme des-
crito no Edital. A abertura dos envelopes e inicio 
da sessão Pública será às 08:00 horas (horário 
local) do dia 16/10/2014, na sala da CPLM, 
no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na 
Av. Chianca, 1381, centro, Costa Marques. A 
cópia do Edital do Pregão e seus anexos estarão 
disponíveis aos interessados no sitio eletrônico 
www.costamarques.ro.gov.br. Esclarecimento de 
dúvidas ou informações complementares poderão 
ser obtidos no endereço acima, através do e-mail 
cplcostamarques@hotmail.com, na Prefeitura 
Municipal de Costa Marques, Sala da CPL, na 
Avenida Chianca, 1381, centro, das 7:00 às 13:00 
horas ou pelo telefone fone (69) 3651-2718.

Costa Marques/RO, 03 de Outubro de 2014.

Altair Ortis
Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº41/CPL/2014

O Prefeito Municipal de Vale do Paraíso, no 
uso das atribuições legais que são conferidas no 
Art. 4 incisos XXII da Lei 10.520 de 17 de Julho 
de 2002, Homologa a Licitação Modalidade 
Pregão Eletrônico nº. 41/CPL/2014, do Processo 
Administrativo nº. 2-211/SEMSAU/2014.

      
      A empresa EDVAN ALVES DE SOUZA 

& CIA   LTDA - ME venceu o Pregão Eletrô-
nico, no valor Total de R$ 2.533,85 (dois mil e 
quinhentos e trinta e três  reais e oitenta e cinco 
centavos).  

      Constitui o objeto desta Licitação Moda-
lidade Pregão Eletrônico nº. 41/ CPL/2014. 
Aquisição de peças de reposição e contrata-
ção de empresa para prestação de serviços 
de manutenção corretiva e preventiva para 
o veículo VW Saveiro 2008/2009 de placa 
NDW, pertencente à frota dessa Secretaria 
Municipal  de Saúde.

Vale do Paraíso - RO, 03 de Outubro de 2014.

HOMOLOGO EM, _______/_______/_____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal      

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº49/CPL/2014                                                                                                             

        O Prefeito Municipal de Vale do Paraíso, 
no uso das atribuições legais que são conferidas 
no Art. 4 incisos XXII da Lei 10.520 de 17 de Ju-
lho de 2002, Homologa a Licitação Modalidade 
Pregão Presencial nº. 49/CPL/2014, do Processo 
Administrativo nº. 1-586/SEMOSPA/2014.

       A empresa TRACTOR –TERRA PEÇAS 
PARA TRATORES LTDA - ME venceu o Pre-
gão Presencial, no valor Total R$ 321.783,16(tre-
zentos e vinte e um mil e setecentos e oitenta e 
três reais e dezesseis centavos);  

       A empresa 3R BRASIL COMÉRCIO 
IMP. E EXP. EIRELI-EPP venceu o Pregão 
Presencial, no valor Total R$ 204.516,60(duzen-
tos e quatro mil e quinhentos e dezesseis reais e 
sessenta centavos);  

       Constitui o objeto desta Licitação Moda-
lidade Pregão Presencial nº. 49/ CPL/2014. 
Formação através do Registro de Preço para 
futuro e eventual aquisição de peças, óleos 
lubrificantes e graxas, especificamente para 
manutenção preventiva e corretiva nos ma-
quinários pertencentes á SEMOSPA, para o 
período de 1 (um) ano, improrrogável. 

Vale do Paraíso - RO, 03 de Outubro de 2014.

HOMOLOGO EM, _______/_______/_____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO 
através do Pregoeiro e equipe de apoio, devida-
mente autorizado pelo Decreto Municipal de nº 
4.032 de 3 de fevereiro de 2014, torna Público 
que fará realizar a Licitação abaixo:

OBJETO: Aquisição de Camisetas tipo gola 
V confeccionadas em malha para os servidores 
que trabalham no preparo da merenda escolar, 
de acordo com as especificações, quantitativos, 
tamanhos e locais de entrega relacionados no 
Termo de Referência;

DATA: 24/10/2014 - HORÁRIO: 09hs00min 
(nove horas) - PROCESSO: 1-753/SEME-
CE/2014

VALOR ESTIMADO: R$ 1.030,00 (um mil 
e trina reais);

LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Per-
manente 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, Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei 
complementar nº 123/06 e Decreto 3.555 de 08 
de agosto de 2.000.

EDITAL: Cópia a ser adquirida mediante re-
querimento e entrega de pendrive ou por meio 
eletrônico (acesso ao site: www.valedoparaiso.
ro.gov.br).

Vale do Paraíso – RO, 03 de outubro de 2014. 

Karque Alexandre Tureta
P  r  e  g  o  e  i  r  o

Decreto nº 4.032 de 03/02/2.014

EXTRATO DO 03° TERMO ADITIVO 
DO CONTRATO Nº 001/2012

Processo n°: 430/2012
Contratante: PREFEITURA MUNICI-

PAL DE SERINGUEIRAS - RO
Contratada: ARI INACIO OLIVEIRA
CNPJ: 281.753.012-87
objeto: LOCAÇÃO DE IMOVEL CO-

MERCIAL MEDINDO 135M², DIVIDI-
DO EM 07 (sete) SALAS, BANHEIRO 
SOCIAL, EM ALVENARIA, PINTURA 
NOVA, PISO EM CERÂMICA, FORO 
EM PVC, LOCALIZADO NA AVENIDA 
INTEGRAÇÃO NACIONAL ESQUINA 
C/ A RUA CURITIBA, S/N, CENTRO, 
SERINGUEIRAS/RO.

Prazo: FICA PRORROGADA O PRA-
ZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE DA 
CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 
ORIGINAL, PARA MAIS 09 (NOVE) 
MESES, FICANDO O PRAZO DE VI-
GÊNCIA ESTIPULADO PARA PRESTA-
ÇÃO DOS SERVIÇOS PRORROGADO 
ATÉ02/07/2015.

ARMANDO BERNARDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Contratante

CLEZIO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração 

Interino
Contratante

ARI INACIO OLIVEIRA
CPF/MF nº 281.753.012-87

Contratada 
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Torne-se capaz de elogiar os outros em sua ausência. GERAL2-3 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SEMAD/CGRHA N.º 027/2014
O Secretário Municipal de Administração de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições legais,  CONVOCA, para fins de contratação sob 

o Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Ji-Paraná, o(s) candidato(s) e cargo(s) abaixo mencionado(s), 
aprovado(s) no Concurso Público Edital 001/2012/PMJP/RO, publicado no D.O.M. Nº. 1296, em 27/03/2012, referente ao processo 
nº. 19254/2011, resultado final publicado no D.O.M. Nº. 1380, em 26/07/2012, Prorrogado o prazo de vigência do Concurso através do 
Decreto Nº 3254/GAB/PM/JP/2014, de 14 de julho de 2014, publicado no D.O.M. Nº 1862 de 17 de Julho de 2014.

O (s) candidato (s) acima classificado(s) no Concurso Público do Município, conforme Edital n.º 001/2012, considerado Apto pela 
Perícia Médica Oficial deverão ordenar os documentos exigidos, de acordo com a relação a seguir e apresentá-los à CGRHA/SEMAD, 
situada a Avenida 02 de Abril, nº.1701, Bairro  Urupá, CEP: 78.961-904- Telefone: (69) 3416-4000/3411-4239,  para fins de conferência 
e posse,  nos dias úteis no período de 06/10/2014 à 04/11/2014, de segundas feiras às quintas feiras  no horário das 08:00 hs às 12:00 
hs e das 14:00hs às 18:00 hs e sextas feiras das 07:30 hs às 13:30  hs.

  Ji-Paraná, 02 de Outubro de 2014.

Jair Eugênio Marinho
Secretário Municipal de Administração

Dec. nº 001 e 003/GAB/PMJP/2013

SEMED

NUTRICIONISTA – 40 hs 

INSCRIÇÃO NOMES CLASS. FINAL NOTA FINAL
825.864-3 GISELE DE SOUZA DIAS 8º 51,00 

ORIENTADOR 40 Hs

INSCRIÇÃO NOME CLASS. FINAL NOTA FINAL 
830.512-9 ISABEL JULIANA FOSCHIANI 6º 81,00 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA - 40 Hs

INSCRIÇÃO NOME CLASS. FINAL NOTA FINAL 
830.157-3 EDER MARCIO ARAUJO SOBRINHO 12º 54,00 

DOCUMENTAÇÃO PARA A POSSE 

TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO 
1 (uma) 
original Fotografia 3x4 (recente) - 

2 (duas) 
cópias Cédula de Identidade 

Autenticadas em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 

2 (duas) 
cópias 

CPF/MF (não sendo aceito a numeração disponibilizada em outros 
documentos de identificação). Em caso de 2ª via, o mesmo pode ser 
expedido através da internet. 

Site: 
www.receita.fazenda

.gov.br

1 (uma) 
cópia Título de Eleitor. 

Autenticada em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 
1 (uma) 
cópia Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral. Emitida através do 

site www.tre.gov.br
1 (uma) 
cópia  

e CTPS 
original 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. 
Cópia das paginas da 

fotografia e da 
Identificação 

Original e 2 
(duas) 

cópias, de 
cada. 

Comprovante de Escolaridade/Habilitação e Histórico, deve estar de 
acordo com Anexo I - Requisito/Escolaridade do Edital n. 
001/GAB/PM/JP/2012, e ainda, ter o reconhecimento de órgão oficial. Não 
será aceito outro tipo de comprovação que não esteja de acordo com o 
previsto. 

Autenticadas em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 

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

Autenticadas em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 

1 (uma) 
cópia 

Cartão do Programa de Integração Social – PIS ou Programa de 
Assistência ao Servidor Público – PASEP. ou Cartão Cidadão/ ou 
Documento fornecido pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil 
que conste o Número - (Se o candidato não for cadastrado deverá Declarar 
não ser cadastrado). 

Autenticadas em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 

2 (duas)  Carteira Nacional de Habilitação - CNH “B” e Comprovante de 
experiência de 02 anos (Para o cargo de Motorista).

Autenticadas em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 
1 (uma) 
cópia Certidão de Nascimento ou Casamento - 

1 (uma) 
cópia Certidão de Nascimento dos Dependentes Legais Menores de 18 Anos 

de Idade 
1 (uma) 
cópia 

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

SEMED

NUTRICIONISTA – 40 hs 

INSCRIÇÃO NOMES CLASS. FINAL NOTA FINAL
825.864-3 GISELE DE SOUZA DIAS 8º 51,00 

ORIENTADOR 40 Hs

INSCRIÇÃO NOME CLASS. FINAL NOTA FINAL 
830.512-9 ISABEL JULIANA FOSCHIANI 6º 81,00 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA - 40 Hs

INSCRIÇÃO NOME CLASS. FINAL NOTA FINAL 
830.157-3 EDER MARCIO ARAUJO SOBRINHO 12º 54,00 

DOCUMENTAÇÃO PARA A POSSE 

TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO 
1 (uma) 
original Fotografia 3x4 (recente) - 

2 (duas) 
cópias Cédula de Identidade 

Autenticadas em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 

2 (duas) 
cópias 

CPF/MF (não sendo aceito a numeração disponibilizada em outros 
documentos de identificação). Em caso de 2ª via, o mesmo pode ser 
expedido através da internet. 

Site: 
www.receita.fazenda

.gov.br

1 (uma) 
cópia Título de Eleitor. 

Autenticada em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 
1 (uma) 
cópia Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral. Emitida através do 

site www.tre.gov.br
1 (uma) 
cópia  

e CTPS 
original 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. 
Cópia das paginas da 

fotografia e da 
Identificação 

Original e 2 
(duas) 

cópias, de 
cada. 

Comprovante de Escolaridade/Habilitação e Histórico, deve estar de 
acordo com Anexo I - Requisito/Escolaridade do Edital n. 
001/GAB/PM/JP/2012, e ainda, ter o reconhecimento de órgão oficial. Não 
será aceito outro tipo de comprovação que não esteja de acordo com o 
previsto. 

Autenticadas em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 

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

Autenticadas em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 

1 (uma) 
cópia 

Cartão do Programa de Integração Social – PIS ou Programa de 
Assistência ao Servidor Público – PASEP. ou Cartão Cidadão/ ou 
Documento fornecido pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil 
que conste o Número - (Se o candidato não for cadastrado deverá Declarar 
não ser cadastrado). 

Autenticadas em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 

2 (duas)  Carteira Nacional de Habilitação - CNH “B” e Comprovante de 
experiência de 02 anos (Para o cargo de Motorista).

Autenticadas em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 
1 (uma) 
cópia Certidão de Nascimento ou Casamento - 

1 (uma) 
cópia Certidão de Nascimento dos Dependentes Legais Menores de 18 Anos 

de Idade 
1 (uma) 
cópia 

Cartão de Vacina dos Dependentes menores de 04 anos e Declaração de 
frequência Escolar dos maiores de 05 anos. - TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO 

2 (duas) 
originais 

Declaração do candidato informando se ocupa ou não cargo público. 
Obs.: Caso ocupa, 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 Administrativo em que figure 
como indiciado ou parte (De emissão do próprio candidato). 

Com firma 
reconhecida. 

1 (uma) 
cópia 

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

- 

1 (uma) 
cópia 

Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação 
(Destinada ao sexo masculino) - 

1 (uma) 
cópia 

Comprovante de Residência (caso o comprovante não esteja em nome do 
candidato, apresentar Declaração do proprietário do imóvel que ali reside 
ou se for o caso cópia do contrato de locação, junto com o comprovante) 

1 (uma) 
cópia 

Comprovante de Conta Corrente da Caixa Econômica Federal (Pessoa 
Física), caso possua. - 

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

2 (cópias)  Certidão Negativa da Justiça Federal, da comarca aonde residiu nos 
últimos 5 (cinco) anos. 

Emitida através do 
site: 

www.justicafederal.j
us.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. 

Exame Admissional expedido pela Junta Médica Oficial do Município –  
localizada no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde –  
Endereço: Rua Menezes Filho c/ a BR 364; 

- 

Atestado de Sanidade Física e Mental, expedido pela Junta Médica Oficial do
 Município, localizada no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde.  
Endereço: Rua Menezes Filho c/ a BR 364; 

- 

02 duas) 
cópias 

(simples) 
Jornal da Convocação;  - 

ANEXO I - REQUISITO/ESCOLARIDADE 

CARGO Requisito/Escolaridade 
NUTRICIONISTA Ensino Superior em Nutrição e inscrição no respectivo 

Órgão de Classe 

TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO 

2 (duas) 
originais 

Declaração do candidato informando se ocupa ou não cargo público. 
Obs.: Caso ocupa, 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 Administrativo em que figure 
como indiciado ou parte (De emissão do próprio candidato). 

Com firma 
reconhecida. 

1 (uma) 
cópia 

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

- 

1 (uma) 
cópia 

Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação 
(Destinada ao sexo masculino) - 

1 (uma) 
cópia 

Comprovante de Residência (caso o comprovante não esteja em nome do 
candidato, apresentar Declaração do proprietário do imóvel que ali reside 
ou se for o caso cópia do contrato de locação, junto com o comprovante) 

1 (uma) 
cópia 

Comprovante de Conta Corrente da Caixa Econômica Federal (Pessoa 
Física), caso possua. - 

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

2 (cópias)  Certidão Negativa da Justiça Federal, da comarca aonde residiu nos 
últimos 5 (cinco) anos. 

Emitida através do 
site: 

www.justicafederal.j
us.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. 

Exame Admissional expedido pela Junta Médica Oficial do Município –  
localizada no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde –  
Endereço: Rua Menezes Filho c/ a BR 364; 

- 

Atestado de Sanidade Física e Mental, expedido pela Junta Médica Oficial do
 Município, localizada no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde.  
Endereço: Rua Menezes Filho c/ a BR 364; 

- 

02 duas) 
cópias 

(simples) 
Jornal da Convocação;  - 

ANEXO I - REQUISITO/ESCOLARIDADE 

CARGO Requisito/Escolaridade 
NUTRICIONISTA Ensino Superior em Nutrição e inscrição no respectivo 

Órgão de Classe 

TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO 

2 (duas) 
originais 

Declaração do candidato informando se ocupa ou não cargo público. 
Obs.: Caso ocupa, 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 Administrativo em que figure 
como indiciado ou parte (De emissão do próprio candidato). 

Com firma 
reconhecida. 

1 (uma) 
cópia 

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

- 

1 (uma) 
cópia 

Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação 
(Destinada ao sexo masculino) - 

1 (uma) 
cópia 

Comprovante de Residência (caso o comprovante não esteja em nome do 
candidato, apresentar Declaração do proprietário do imóvel que ali reside 
ou se for o caso cópia do contrato de locação, junto com o comprovante) 

1 (uma) 
cópia 

Comprovante de Conta Corrente da Caixa Econômica Federal (Pessoa 
Física), caso possua. - 

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

2 (cópias)  Certidão Negativa da Justiça Federal, da comarca aonde residiu nos 
últimos 5 (cinco) anos. 

Emitida através do 
site: 

www.justicafederal.j
us.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. 

Exame Admissional expedido pela Junta Médica Oficial do Município –  
localizada no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde –  
Endereço: Rua Menezes Filho c/ a BR 364; 

- 

Atestado de Sanidade Física e Mental, expedido pela Junta Médica Oficial do
 Município, localizada no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde.  
Endereço: Rua Menezes Filho c/ a BR 364; 

- 

02 duas) 
cópias 

(simples) 
Jornal da Convocação;  - 

ANEXO I - REQUISITO/ESCOLARIDADE 

CARGO Requisito/Escolaridade 
NUTRICIONISTA Ensino Superior em Nutrição e inscrição no respectivo 

Órgão de Classe ORIENTADOR Ensino Superior com Licenciatura Plena 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FISICA Ensino Superior com Licenciatura em Educação Física

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

Apagão afeta Rondônia e gera 
prejuízos ao consumidor

Foto: Divulgação

Quatro vezes ligamos 
pra Ceron e sempre a 
mesma balela e papo 
furado: A maldita equipe 
de plantão já se dirigiu 
ao local! São quase seis 
da manhã e continuamos 
sem energia. Geladeira 
e tudo mais desligados. 
Um absurdo maior ainda 
é ficar horas tentando um 
contato para sabermos se 
alguma providência foi 
tomada e ninguém infor-
ma ou sabe de algo. Nada 
fizeram até agora. Será 
que há algo que possa-
mos fazer para processar 
a Ceron? Até quando 
teremos de suportar este 
tipo de situação? É muito 
descaso. Desrespeito. 
Mas se atrasar um dia, 
o pagamento da conta, 
corremos o risco quase 
instantâneo de ficarmos 
sem energia. A cara de 
pau do pessoal que aten-
de é de lascar. Uma delas 
disse para irmos ao posto 
de atendimento. Aí per-
gunto: para que serve 
esse serviço de 0800? 

Para nada.”

SOLUÇÃO - João 
Picanço, superinten-
dente de operação e 
manutenção da con-
cessionária de energia, 
disse que em relação ao 
‘apagão’ foi detectada 
uma anormalidade na 
linha da Eletrobrás Ele-
tronorte e o Esquema 
Regional de Alívio de 
Carga (Erac) foi aciona-
do, o que gerou falta de 
tensão nas subestações 
de Rondônia, por cau-
sa disso a energia foi 
caindo gradativamente 
em Rondônia, atingindo 
todos os municípios.

Por causa desse pro-
cedimento somente o 
Operador Nacional do 
Sistema (ONS) pode 
liberar o retorno do sis-
tema, quando conseguiu 
estabelecer a energia em 
alguns municípios. A 
normalização está sendo 
feito de forma gradual 
em todo o Estado, res-
saltou João Picanço.

A energia demorou mais de 1 hora para 
ser estabelecida em todo o estado

(Da Redação) No 
dia em que Porto Velho 
completou 100 anos um 
“apagão” de energia 
afetou não só a capital 
como muitos municípios 
de Rondônia, gerando 
prejuízo e transtorno a 
população. O brecaute 
aconteceu na manhã da 
última quinta-feira (02).

A queda de energia 
elétrica, de acordo com 
a Eletrobrás-RO, iniciou 
às 08h51, e a causa foi 
problemas ocorridos na 
Linha da Eletrobrás Ele-
tronorte que gera ener-
gia para todo o Estado.

A concessionária in-
formou que uma hora 
após a queda o problema 
começou a ser solucio-
nado e no decorrer do 
dia foi retomada energia 
em alguns municípios.

Porém vale ressaltar 
que muitos bairros da 
capital ficaram horas 
sem energia elétrica e a 
queixa foi geral, inclusi-
ve entupindo o telefone 
de atendimento ao con-
sumidor com reclama-
ções ou em busca de 
informações.

Com a forte chu-
va que caiu na última 
quarta-feira (01) a noite 
sobre a Capital a situ-
ação piorou em muitas 
regiões do centro.

Um consumidor re-
latou a reportagem que 
além do ‘apagão’ duran-
te o dia a interrupção de 
energia a noite acabou 
gerando prejuízo.

“É impressionante. 
Estamos desde ontem 
às 19 horas até agora 
sem energia em casa. 


