
Rondônia, quinta-feira, 11 de setembro de 2014 - Correio Popular
CLASSIFICADOS6 Ouro e prata do mundo não valem os nossos filhos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SEMAD/CGRHA N.º 014/2014

O Secretário Municipal de Administração de Ji-Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED,  em substituição a (o) servidor (a) MARIA FRAN-
CISCO DOURADO, Matrícula 1297, cargo de Professora Licenciatura 
Plena 20 horas, que teve sua aposentadoria concedida através da Por-
taria de Concessão nº 180/FPS/PMJP/2014, em 01/07/2014, lotada na 
CMEIEF - RUTH ROCHA,  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 Nº 001/2013/PMJP/RO, publicado no D. O 
. M. Nº. 1673, em 04/10/2013, referente ao Processo nº. 1-11168/2013, 
resultado final publicado no D.O.M. Nº. 1769, em 26/02/2014.

SEMED
CARGO: S22 – PROFESSOR NIVEL II 25 HS

O (s) candidato (s) acima classificado(s) no Concurso Público do 
Município, conforme Edital n.º 001/2013, 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 11/09/2014  à 10/10/2014, 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, 09 de Setembro de 2014.

Jair Eugênio Marinho
Secretário Municipal de Administração

Dec. nº 001 e 003/GAB/PMJP/2013

INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CLASS. 
044.554-1 LEDA MARCIA DINARDI  61,00 8º 

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.fazend

a.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 
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/2013, de 04 de Outubro de 
2013 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. 

- 

2 (duas) 
originais 

Declaração do candidato informando se ocupa ou não
cargo público. 

Com Firma 
Reconhecida 

INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CLASS. 
044.554-1 LEDA MARCIA DINARDI  61,00 8º 

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.fazend

a.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 
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/2013, de 04 de Outubro de 
2013 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. 

- 

2 (duas) 
originais 

Declaração do candidato informando se ocupa ou não
cargo público. 

Com Firma 
Reconhecida TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO

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.

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) 

- 

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.ju
s.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 - 

TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO
Saúde. Endereço: Rua Menezes Filho c/ a BR 364; 

02 duas) 
cópias 

(simples)
Jornal da Convocação;  

Deverá constar data 
da publicação e 
Edital completo 

OBS: No ato da Posse o candidato deverá estar de posse dos 
documentos originais. 

ANEXO I - REQUISITO/ESCOLARIDADE 

CARGO Requisito/Escolaridade

Professor Nível II 25 HS Ensino Superior/Licenciado em Pedagogia 

TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO
Saúde. Endereço: Rua Menezes Filho c/ a BR 364; 

02 duas) 
cópias 

(simples)
Jornal da Convocação;  

Deverá constar data 
da publicação e 
Edital completo 

OBS: No ato da Posse o candidato deverá estar de posse dos 
documentos originais. 

ANEXO I - REQUISITO/ESCOLARIDADE 

CARGO Requisito/Escolaridade

Professor Nível II 25 HS Ensino Superior/Licenciado em Pedagogia 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
SEMAD/CGRHA N.º 025/2014

O Secretário Municipal de Administração de Ji-Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, atendendo a solicitação da Secretaria 
Municipal de Educação, 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, homologado pelo Decreto  Nº 17606/GAB/
PMJP/2012, publicado no  DOMJP nº 1382, edição de 30/07/2012.

SEMED

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 40 Hs

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 exigi-
dos, 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 11/09/2014 
à 10/10/2014, 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, 09 de Setembro de 2014.

Jair Eugênio Marinho
Secretário Municipal de Administração

Dec. nº 001 e 003/GAB/PMJP/2013

DOCUMENTAÇÃO PARA A POSSE

ANEXO I - REQUISITO/ESCOLARIDADE

INSCRIÇÃO NOMES CLASS.  NOTA FINAL 
833.800-0 FERNANDA GONZAGA DE O. LIMA 7º 68,00 

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. 

- 

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

INSCRIÇÃO NOMES CLASS.  NOTA FINAL 
833.800-0 FERNANDA GONZAGA DE O. LIMA 7º 68,00 

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. 

- 

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

TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO 
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.jus.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;  - 

CARGO Requisito/Escolaridade 
PROFESSOR  

DE 
MATAMÉTICA 40 hs 

Ensino Superior com Licenciatura em Matemática 

TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO 
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.jus.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;  - 

CARGO Requisito/Escolaridade 
PROFESSOR  

DE 
MATAMÉTICA 40 hs 

Ensino Superior com Licenciatura em Matemática 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
SEMAD/CGRHA N.º 024/2014

O Secretário Municipal de Administração de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Educação,  em substi-
tuição a (o) servidor (a) GERALDO PIRES DE SOUZA, Matrícula 10145, cargo 
de Agente de Vigilância 40 horas, que teve sua aposentadoria concedida através da 
Portaria de Concessão nº 158/FPS/PMJP/2014, em 01/06/2014, lotado na CMEI – 
NELSON DIAS, CONVOCA, para fins de contratação sob o Regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos do Município de Ji-Paraná - Estatutário, 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.

SEMED

AGENTE DE VIGILANCIA  - 40 Hs

O (s) candidato (s) acima classificado(s) no Concurso Público do Município, con-
forme 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 10/09/2014 à 09/10/2014, 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, 08 de Setembro de 2014.

Jair Eugênio Marinho
Secretário Municipal de Administração

Dec. nº 001 e 003/GAB/PMJP/2013

DOCUMENTAÇÃO PARA A POSSE

INSCRIÇÃO NOMES CLASS.FINAL NOTA FINAL 
823.208-3 ANA TÉRCIA LINS DE MENDONÇA 5º       70,00 

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.g

ov.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. 

- 

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 

Com firma 
reconhecida. 

INSCRIÇÃO NOMES CLASS.FINAL NOTA FINAL 
823.208-3 ANA TÉRCIA LINS DE MENDONÇA 5º       70,00 

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.g

ov.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. 

- 

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 

Com firma 
reconhecida. TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO 

candidato). 

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.jus
.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;  - 

CARGO Requisito/Escolaridade 

TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO 
candidato). 

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.jus
.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;  - 

CARGO Requisito/Escolaridade 

AGENTE DE VIGILÂNCIA  Ensino Fundamental 

OBS: No ato da Posse o candidato deverá estar de posse dos documentos 
originais.

ANEXO I - REQUISITO/ESCOLARIDADE

OBS: No ato da Posse o candidato deverá estar de posse dos 
documentos originais.

ANEXO I - REQUISITO/ESCOLARIDADE

DOCUMENTAÇÃO PARA A POSSE



Uma grande personalidade é a que ama o mundo inteiro. PUBLICAÇÕES OFICIAIS
Rondônia, quinta-feira, 11 de setembro de 2014 - Correio Popular 7

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

OPORTUNIDADE DE EMPREGO 
EMPREITEIRO PARA 

ASSENTAMENTO DE BLOQUETES

Boa remuneração. Contratamos para as-
sentamento de aproximadamente 50.000 m². 
Exigimos operários com carteira assinada. 
Tratar com Engenheiro Tales, Estrada do 
KM 05, esquina com Anel Viário, Ji-Paraná 
Telefone de Contato- (69) 3423 3041

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
(PROCESSO N.1053/2014)

Nos termos do disposto no Artigo 24, Inciso 
V e VII, da Lei n°8.666/93, e suas alterações 
posteriores, fica RATIFICADA a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO, consoante a documentação 
acostada aos autos do Processo Administrativo 
n°1053/2014, estando assim, justificada suficien-
temente pelo Secretario Municipal de Educação 
– SEMED, Senhor Evandro Paulo Carneiro, para 
contratação DIRETA de empresa especializada 
em Transporte Coletivo para a Execução de 
Transporte dos Alunos da Rede Municipal 
de Ensino, em favor da empresa FRETUR 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ 05.476.094/0001-93, com sede e admi-
nistração na Rua Seringueiras, nº 3642, Bairro 
Sumaúma, Cidade de Urupá/RO, no valor total de 
R$ 2.207.751,07 (DOIS MILHÕES DUZENTOS 
E SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E 
UM REAIS E SETE CENTAVOS). Conforme 
justificativa, parecer jurídico, e demais documen-
tos inclusos nos autos. 

Alvorada do Oeste/RO, 
10 de Setembro de 2014.

Raniery Luiz Fabris
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, 
VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito 
Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a AD-
JUDICAÇÃO, no processo n.º GI-654/2014, 
e principalmente a licitação realizada através 
da Modalidade Pregão Presencial n.º 226/
CPL/2014, vem ADJUDICAR  a favor da em-
presa ANDRADE E RODRIGUES LTDA. Com 
o objetivo de AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 500 BLO-
COS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DO 
TIPO B (CHEQUINHO) PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SEMSAU . Perfazendo 
um valor de R$ 1.325,00 (Um mil, trezentos e 
vinte e cinco reais).

Teixeirópolis – RO, 10 de Setembro de 2014.

VALDIR MENDES DE CASTRO
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO Nº 016/SRP/2014

PROCESSO Nº. 578/SEMSAU/2014
PREGÃO ELETRONICO 

Nº.052/CPL/2014.
VALIDADE DA ATA 12 MESES

Aos nono (09) dias do mês de Setembro (09) 
do ano de dois mil e quatorze (2014), a PREEI-
TURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS 
inscrita no CNPJ 63.7613993/0001-34, situada na 
Av. Jorge Teixeira, n.º 935 – Centro, Seringueiras/
RO, neste ato representado pelo senhor prefeito 
ARMANDO BERNARDO DA SILVA, prefeito 
municipal, portador do CPF nº 157.857.728-41- 
juntamente com Gerente do Sistema de Registro 
de Preço-SRP, senhor JERRISON PEREIRA 
SALGADO nomeado pela portaria 056/PMS/
GAB/2013, e do outro lado as empresa AUTO 
POSTO AMAZONAS LTDA - EPP, inscrita 
no CNPJ sob nº 09.300.057/0001-80, sito na Av.  
AMAZONOAS  nº 3346 Bairro Nova Porto Ve-
lho  CEP : 76.820-364, na cidade de Porto Velho, 
Estado de Rondônia, doravante denominada DE-
TENTORA DO REGISTRO DE PREÇO, neste 
ato representado pelo Senhor FABIO ANIBAL 
CROCETTA BATISTA,  devidamente inscrtio 
no CPF Nº 623.130029-34 portador da Cedula de 
Identidade RG Nº 1.938.341-0 SSP/SC,  em fase 
da classificação  das proposta apresentada no Pre-
gão eletrônico para Registro de Preço nº052/2014, 
RESOLVE  registrar os preços para eventual e 
futuras aquisições, constante do quadro abaixo, 
que passa a fazer parte integrante desta ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 202, o decreto 
federal 7.892/2013, lei complementar 123/06, 
aplicando subsidiariamente a Lei Federal 8666/93 
e o DECRETO MUNICIPAL Nº056/2013 

OBJETO: REGISTRO DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE 
COMBUSTIVEL  PARA ATENDER AS NE-
CESSDADES DAS SECRETARIAS MUNICI-
PAIS DE SERINGUEIRAS E GABINETE DO 
PREFEITO, CONFORME ANEXO I DO EDI-
TAL DE LICITAÇÃO, visando atender a demanda 
de consumo por um período de 12 (doze) meses, 

RELAÇÃO DOS ITENS CADASTRADOS.
Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS 

LTDA - EPP  
CNPJ: 09.300.057/0001-80

Valor Total do Fornecedor: R$ 107.200,00 
(cento e sete mil e duzentos reais) 

Local de abastecimento: cidade de Porto 
Velho- RO

Seringueiras-RO 09 de Setembro de 2014
Representante legal

CONTRATANTES
ARMANDO BERNARDO DA SILVA

  
JERRISON PEREIRA SALGADO

Prefeito Municipal

Gerente do Registro de Preço
CONTRATADA

___________________________________
AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP
FABIO ANIBAL CROCETTA BATISTA

09.300.057/0001-80

INSCRIÇÃONOME NOTA FINALCLASS. 
044.554-1 LEDA MARCIA DINARDI  61,00 8º 

TIPODOCUMENTOSOBSERVAÇÃO
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.fazend

a.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 
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/2013, de 04 de Outubro de 
2013 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. 

- 

2 (duas) 
originais 

Declaração do candidato informando se ocupa ou não
cargo público. 

Com Firma 
Reconhecida 

PEDIDO DE  LICENÇA 
MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO-LMI

A CASA VET LTDA – ME localizado na Rua 
JK, 1433  Bairro: Casa Preta,  CEP: 76-907-620;  
Ji-Paraná/RO com o CNPJ: 19.427.097/0001-41  
torna público que requere à SEMEIA – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná a 
Licença Municipal de Instalação (LMI),  para  
Atividades Veterinárias.

PEDIDO DE  LICENÇA 
MUNICIPAL DE OPERAÇÃO-LMO

A CASA VET LTDA – ME localizado na Rua 
JK, 1433  Bairro: Casa Preta,  CEP: 76-907-620;  
Ji-Paraná/RO com o CNPJ: 19.427.097/0001-41  
torna público que requere à SEMEIA – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná a 
Licença Municipal de Operação (LMO),  para  
Atividades Veterinárias.

PEDIDO DE LICENÇA 
DE OUTORGA DA ÁGUA

O Sr. IDEMIL LUIZ, estabelecido na linha 134 
km 7 Lado norte, zona rural localizado no mu-
nicípio de Nova Brasilândia D’Oeste – RO, ins-
crito no CPF 369.475.122-04, torna público que 
requereu ao NUCOF/SEDAM em 10/09/2014, 
a outorga de direito de uso dos recursos hídricos 
para a atividade de Irrigação de café em sua 
propriedade Lote 58-C, Gleba Bom Princípio A, 
na Linha 134 km 7 lado norte município de Nova 
Brasilândia D’Oeste – RO.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A RF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA, Lo-
calizada na Rua João Goulart, n° 986, Bairro 
Nova Brasília. CNPJ: nº 10.918.640/0001-39 
torna público que requereu ao NUCOF/SEDAM, 
a Licença Prévia, para a atividade de CNAE 
N°4649-4/99, Comércio atacadista de outros 
equipamentos e artigos de uso pessoal e domés-
tico não especificados anteriormente.

PEDIDO DE LICENÇA INSTALAÇÃO
A RF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA, Loca-
lizada na Rua João Goulart, n° 986, Bairro Nova 
Brasília. CNPJ: nº 10.918.640/0001-39 torna 
público que requereu ao NUCOF/SEDAM, a 
Licença Instalação, para a atividade de CNAE 
N°4649-4/99, Comércio atacadista de outros 
equipamentos e artigos de uso pessoal e domés-
tico não especificados anteriormente.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A RF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA, Lo-
calizada na Rua João Goulart, n° 986, Bairro 
Nova Brasília. CNPJ: nº 10.918.640/0001-39 
torna público que requereu ao NUCOF/SEDAM, 
a Licença de Operação, para a atividade de 
CNAE N°4649-4/99, Comércio atacadista de 
outros equipamentos e artigos de uso pessoal 
e doméstico não especificados anteriormente.

Poder Judiciário do Estado de Rondônia 
Comarca: Ji-Paraná-RO
4ª VARA CÍVEL 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 
(MONITÓRIA)

Prazo: 30 (TRINTA) DIAS

DEPRECANTE:  Juízo de Direito da 4ª Vara 
Cível da Comarca de Ji-Paraná/RO

DEPRECADO: Juízo de Direito da Vara Cível da 
Comarca de PRESIDENTE MÉDICI/RO

ATO PROCESSUAL SOLICITADO: CITAÇÃO 
de ROGERIO DIAS BEZERRA, brasileiro, residente 
e domiciliado na Rua das Mangueiras, nº 1011, Bairro 
Centro, na cidade de Castanheiras/RO, pertencente 
a essa comarca, para que PAGUE, no prazo de 15 
(quinze) dias a importância de R$ 10.659,22 (dez 
mil, seiscentos e cinqüenta e nove reais e vinte e 
dois centavos) em espécie, sendo desde já advertido 
de que em igual prazo poderá opor embargos a ação 
que suspenderão a eficácia da Carta de Citação, sendo 
cientificado ainda de que efetuando o devido pagamen-
to ficará isento do pagamento de custas processuais 
e honorários  advocatícios. Fica o requerido, desde 
logo, cientificado de que não havendo cumprimento 
do mandato e nem oferecimento de embargos, neste 
prazo, deverá ela efetuar o pagamento da quantia acima 
indicada devidamente atualizada, no prazo de 15 dias 
subseqüentes, sob pena do pagamento e multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor do débito, bem como 
os honorários advocatícios sob o mesmo percentual.  

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.

Prazo: O prazo para pagar o débito ou opor em-
bargos é de 15 (quinze) dias, contados da juntada da 
Carta Precatória aos autos de origem.

Processo: 0001104-38.2014.822.0005
Classe: Monitória
Autor: A. Tomasi & Cia Ltda ME
Advogado: Diego Rodrigo de O. Domingues 

(OAB/RO 5963)
Réu: Rogerio Dias Bezerra
Anexo dos autos: Inicial, Procuração, Decisão 

fls. 18, petição fls. 24 e Despacho fls. 25 dos autos.

Ji-Paraná-RO, 10 de setembro de 2014.

Silvio Viana 
Juiz de Direito

Sede do Juízo: Forum Des.Hugo Auller, Av. Ji-
-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná-RO, 76900261 –fax: 
(69)3421-1337 –Fone: (69)3421-5128

20 kg de maconha
Agentes do Departamento de Narcó-
ticos - Denarc apreenderam na última 
terça-feira (09), 20 quilos de maconha 
que estava guardada em malas em 
um hotel localizado na região central 
de Porto Velho.
A polícia foi ao local após receber 
denúncia anônima, relatando que 
um homem estava hospedado em 
uma suíte e tinha em seu poder 
grande quantidade em entorpecente. 
Os agentes depois de localizarem a 
droga ficaram de campana na frente 
do hotel, porém não conseguiram 
avistar a presença do suspeito. A 
polícia já tem a identidade do homem 
e para não atrapalhar as investiga-
ções o nome será mantido em sigilo. 
A droga foi conduzida a delegacia 
especializada.

Foragido surta
E.D.C. foragido da Justiça, foi preso 
na última segunda-feira (08) na região 
do Trevo do Roque, em Porto Velho, 
após ser denunciado pelo próprio 
irmão, quando estava no local sob 
efeito de bebida alcoólica e drogas, 
perturbando e oferecendo perigo a 
várias pessoas. Quando abordado o 
homem ofereceu resistência aos poli-
ciais e foi conduzido até a Central de 
Polícia. Na delegacia E.D.C. passou 
a se jogar no chão, se debatendo e 
ficou lesionado. O homem foi levado 
para atendimento médico no Hospi-
tal João Paulo II e no local investiu 
contra médicos e policiais. E.D.C. foi 
imobilizado e medicado. Depois de 
alguns minutos o suspeito foi levado 
para a delegacia e consequentemen-
te encaminhado ao presídio da capital 
onde cumprirá pena.


