
Rondônia, quinta-feira, 14 de abril de 2016 - Correio Popular
A vida não foi feita para o homem perder.CLASSIFICADOS6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SEMAD/GGRHA N.º 064/2016

O Secretário Municipal de Administração de Ji-Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, atendendo a solicitação da Procuradoria Geral do Município, 
e considerando que a candidata convocada através do Edital de convocação 
SEMAD/GGRHA N.º 062/2016, 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, 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.

 

1. 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,  para fins de conferência no prazo de até 72 (Setenta e 
Duas) horas após a entrega e posse,  nos dias úteis no período de 13/04/2016 
à 12/05/2016, 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, 11 de abril de 2016.

Jair Eugênio Marinho
Secretário Municipal de Administração

Dec. nº 001 e 003/GAB/PMJP/2013
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Estado de Rondônia 
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná 

Secretaria Municipal de Administração 
                             Gerência Geral de Recursos Humanos 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SEMAD/GGRHA N.º 064/2016 
 

 
O Secretário Municipal de Administração de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições legais, atendendo a 
solicitação da Procuradoria Geral do Município, e considerando que a candidata convocada através do 
Edital de convocação SEMAD/GGRHA N.º 062/2016, 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, 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. 
 
PROCURADOR 40 HS (PGM) 
 
INSCRIÇÃONOME CLASS.    NOTA FINAL 
820.088-2 ANA KAROLINA GONÇALVES AIDAR 13º 95,00 

  
 
1. 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,  para fins de conferência no prazo de até 72 (Setenta e Duas) horas após a 
entrega e posse,  nos dias úteis no período de 13/04/2016 à 12/05/2016, 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, 11 de abril de 2016. 
 
 
 
 
 

Jair Eugênio Marinho 
Secretário Municipal de Administração 

Dec. nº 001 e 003/GAB/PMJP/2013 
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Estado de Rondônia 
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná 

Secretaria Municipal de Administração 
                             Gerência Geral de Recursos Humanos 

 
 

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.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 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. 

Com Firma 
Reconhecida 
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Estado de Rondônia 
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná 

Secretaria Municipal de Administração 
                             Gerência Geral de Recursos Humanos 

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, junto com o comprovante) 

 

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 05 (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  - 
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Estado de Rondônia 
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná 

Secretaria Municipal de Administração 
                             Gerência Geral de Recursos Humanos 

TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO 
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 

PROCURADOR (PGM) 
 
Ensino Superior em Direito e Inscrição no respectivo Órgão de 

Classe. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Avenida 02 de Abril,1701-Bairro Urupá - Ji-Paraná – Rondônia Caixa Postal 268 - CEP 78.961-904 
Fone: (0xx69) 3416-4000 / 3411-4239 - Fax (0xx69) 3416-4021 - CNPJ 04.092.672/0001-25 

site:www.ji-parana.ro.gov.br             

4

Estado de Rondônia 
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná 

Secretaria Municipal de Administração 
                             Gerência Geral de Recursos Humanos 

TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO 
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 

PROCURADOR (PGM) 
 
Ensino Superior em Direito e Inscrição no respectivo Órgão de 

Classe. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SEMAD/CGRHA N.º 
065/2016

O Secretário Municipal de Administração de Ji-Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, atendendo a solicitação da Secretaria 
Municipal de Educação, através do Memorando 158/16/SGE/SE-
MED 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, 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.

1. 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 GGRHA/
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, no prazo de até 72 (Setenta e Duas) horas 
após a entrega e posse,  nos dias úteis no período de 15/04/2016 
à 14/05/2016, 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, 13 de abril de 2016.

Jair Eugênio Marinho
Secretário Municipal de Administração

Dec. nº 001 e 003/GAB/PMJP/2013

 
 

Avenida 02 de Abril,1701-Bairro Urupá - Ji-Paraná – Rondônia Caixa Postal 268 - CEP 78.961-904 
Fone: (0xx69) 3416-4000 / 3411-4239 - Fax (0xx69) 3416-4021 - CNPJ 04.092.672/0001-25 

site:www.ji-parana.ro.gov.br             

1

Estado de Rondônia 
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná 

Secretaria Municipal de Administração 
Gerência Geral de Rec. Humanos 

 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO SEMAD/CGRHA N.º 065/2016 

 
O Secretário Municipal de Administração de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições legais, atendendo a 
solicitação da Secretaria Municipal de Educação, através do Memorando 158/16/SGE/SEMED 
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, 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. 
 
SEMED 
 
CUIDADOR EDUCACIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – 40  HS 
INSCRIÇÃO NOMES CLASS. NOTA FINAL 
821.070-5 KATIA SILVA DE JESUS DIAS 54º 50,00 
833.167-7 BIBIANATEIXEIRA VIEIRA 55º 50,00 
822.468-4 VALQUIRIA DA SILVA ORIVES 56º 50,00 

 
1. 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 GGRHA/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, no prazo de até 72 (Setenta e Duas) horas após a entrega e posse,  nos dias úteis no 
período de 15/04/2016 à 14/05/2016, 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, 13 de abril de 2016. 
 

 
 
 
 
 

Jair Eugênio Marinho 
Secretár io Municipal de Administ ração  

Dec. nº 001 e 003/GAB/PMJP/2013 
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Estado de Rondônia 
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná 

Secretaria Municipal de Administração 
Gerência Geral de Rec. Humanos 

 
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.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 (Recursos Humanos), 
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. 
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Estado de Rondônia 
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná 

Secretaria Municipal de Administração 
Gerência Geral de Rec. Humanos 

TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO 
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;  - 
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Estado de Rondônia 
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Secretaria Municipal de Administração 
Gerência Geral de Rec. Humanos 

TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO 
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;  - 
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Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Segunda Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná
Sede do Juízo: Fórum Des. Hugo Auller, Av. Ji-Paraná, 615 

Urupá, Ji-Paraná-RO, 76900-261 – Fax: (69)3421-1369 – Fone: 
(69)3421-5128

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 Dias

Processo: 0009066-78.2015.8.22.0005
Classe: Monitória
Requerente: Mourão Pneus Ltda Me
Advogado: Naiany C. Lima OAB/RO 7048 e Geovane C. Martins 

OAB/RO 7019
Requerido: JOSE ROBERTO DE MENEZES
Valor da dívida: R$ 1.427,47 25/08/2015

CITAÇÃO DE: JOSÉ ROBERTO DE MENEZES, brasileiro, 
inscrito no CPF nº 993.162.267-91, residente e domiciliado atual-
mente em lugar incerto e não sabido.

A Doutora Ligiane Zigiotto Bender, MMª. Juíza Substituta da 
1ª Vara Cível desta Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, 
na forma da Lei, etc.

FINALIDADE: Citação do requerido JOSÉ ROBERTO DE 
MENEZES, para que PAGUE no prazo de 15 (quinze) dias a 
importância de R$ 1.427,47 (um mil, quatrocentos e vinte e sete 
reais e quarenta e sete centavos, atualizados até 25/08/2015, em 
espécie, advertindo-o de que poderá no mesmo prazo opor embar-
gos que suspenderão a eficácia do mandado inicial. Cientifique-o 
ainda de que cumprindo a determinação, ou seja, efetuando o 
devido pagamento, ficará isento do pagamento de custas e hono-
rários advocatícios.

ADVERTÊNCIA: Os embargos independe 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.

NATUREZA DO PEDIDO: O requerente é credor do requeri-
do das importâncias de R$ 1.300,00 representado pelos inclusos 
cheques nº 900040 e 900041, emitidos pelo requerido a fim de 
efetuar o pagamento de produtos adquiridos em agosto de 2014. 
Ao ser apresentado para compensação, os referidos cheques foram 
devolvidos por insuficiência de fundos. Desde a data do inadimple-
mento, a requerente vem se esforçando no intuito de receber o que 
lhe era devido, contudo, apesar de todos os esforços, não logrou 
o êxito desejado, haja visto que a requerida vem postergando seu 
cumprimento, não honrado com a obrigação a que se comprometeu. 
Desta forma, o requerente requer que seja a presente ação julgada 
procedente, constituindo o crédito em título executivo judicial para 
exigibilidade do crédito e condenar a requerida ao pagamento do 
débito atualizado.

Ji-Paraná, 31 de março de 2016.

Maria Luzinete Correia da Mata
Diretora de Cartório

Autorizada – Portaria 003/2009/GAB/1ªVCRPC

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Segunda Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná
Sede do Juízo: Fórum Des. Hugo Auller, Av. Ji-Paraná, 615 

Urupá, Ji-Paraná-RO, 76900-261 – Fax: (69)3421-1369 – Fone: 
(69)3421-5128 – Ramal: 222 – Email: jip2cilve@tjro.jus.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(PRAZO 30 DIAS)

INTIMAÇÃO DE: W.R. CENTRO DE FORMAÇÃO DE 
CONDUTORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF: 03.921.532/0001-50, atualmente em lugar 
incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Executada, acima 
identificada, da penhora on line efetuada sobre a quantia de R$ 
691,59 (seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e nove 
centavos), realizada em conta bancária, transferida para conta 
judicial vinculada à 2 Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná-RO e 
para, querendo oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da dilação de prazo do Edital.

Processo: 0000098-59.2015.822.0005
Classe: Monitória
Assunto: Cheque
Requerente: Flavio Marcondes de Campos ME
Advogado: Naiany C. Lima OAB/RO 7048
Requerido(a): W R Centro de Formação de Condutores Ltda
Valor da Dívida: R$ 1.071,32

Taxa de Publicação do Edital: R$ 16,87

Ji-Paraná, 18 de março de 2016.

Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro
Juíza de Direito

(assinado eletronicamente)

PEDIDO DE RENOVAÇÂO DE LICENÇA
 MUNICIPAL DE OPERAÇÃO

 A MOTONAÚTICA PICA PAU LTDA ,  CNPJ:  nº 
02.952.164/0001-44. Localizada na Avenida Transcontinental 
Nº 1660, bairro: Primavera, CEP:76908-547, município: JI-PA-
RANÁ-RO. Torna público que requereu à SEMEIA – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, em 26/02/2016, a 
renovação de sua Licença Municipal de Operação (RLO), con-
forme Processo nº 2-2501/2014, para a atividade de manutenção 
e reparação mecânica de motocicletas e motonetas.

3423-9239 – 9332-2786 – 9967-2538
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

N. 024/CPL/PMJP/RO/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

N. 15171/15/SEMED

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará na forma do disposto na Lei Federal n. 
10.520 de 17 de julho de 2002, da Lei Municipal n. 1401 de 
14 de Julho de 2005, da Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e alterações posteriores, e da Lei Complementar n. 
123/06, LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 
cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de 
serviços de transporte escolar na área rural do município de 
Ji-Paraná/RO, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação. Valor Estimado: R$ 6.341.738,62 (seis 
milhões, trezentos e quarenta e um mil, setecentos e trinta e 
oito reais e sessenta e dois centavos), tudo conforme disposto 
no Edital. Data de abertura dia 28 de abril de 2016, às 09:00 
horas, (Horário de Brasília-DF), no endereço eletrônico: www.
comprasnet.gov.br, local este, onde poderá ser lida e retirada 
cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 12 de abril de 2016.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

Pedido de Mudança de Titularidade 
A empresa AUTO POSTO PATRÃO COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP., com inscrição no MF, CNPJ 
n° 23.889.352/0002-26; Insc. Estadual 0000000, localizada na 
Rua Fernandão, 977,  Bairro Dom Bosco – Ji-Paraná - RO, torna 
público que requereu junto a COLMAM/SEDAM, a Mudança 
de Titularidade - Processo nº 1801/4075/2011, Montecchi e Cia 
Ltda - EPP , para atividade de comércio varejista de combustíveis, 
lubrificantes para veículos automotores.

Ji-Paraná, 11 de abril de 2016.
Adalton Peres Varea Filho/Adelita Maria Souza Varea 

Sócios- Proprietários

Publicação de Licença de Operação 
A empresa AUTO POSTO PATRÃO COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP., com inscrição no MF, CNPJ 
n° 23.889.352/0002-26; Insc. Estadual 0000000, localizada na 
Rua Fernandão, 977,  Bairro Dom Bosco – Ji-Paraná - RO, torna 
público que requereu junto a COLMAM/SEDAM, a Licença 
de Operação - Processo nº 1801/4075/2011 , para atividade de 
comércio varejista de combustíveis, lubrificantes para veículos 
automotores.

Ji-Paraná, 11 de abril de 2016.
Adalton Peres Varea Filho/Adelita Maria Souza Varea 

Sócios- Proprietários

RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
MUNICIPAL DE OPERAÇÃO

Esta empresa PEMAZA S/A, CNPJ: 05.215.132/0015-50, 
localizada à Av. Transcontinental, nº 990, B. Vila Jotão, Ji-Paraná 
– RO, torna público que está requerendo junto à SEMEIA – Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, a Renovação 
da Licença Municipal de Operação – LMO, para a atividade de 
Comércio Varejista de Pneumáticos e Câmaras de Ar e atividade 
de Recauchutagem de pneumáticos.

PEDIDO DE LICENÇA
PEDIDO DE LICENÇA DE ACQUICULTURA PARA OB-

TENÇÃO DE LP – LI – LO E OUTORGA DO IMÓVEL RURAL 
CHÁCARA CCR LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ALTO ALE-
GRE DOS PARECIS, LINHA P/34, KM 15 DE PROPRIEDADE DE 
GERPLAN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, EMPRESA 
(INDIVIDUAL), INSCRITA NO CNPJ 09.534.445/0001-26, LOCA-
LIZADA NA AVENIDA PARANÁ, BAIRRO SANTA FELICIDADE, 
N° 4228, CIDADE ALTA FLORESTA D’OESTE – RO. TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU AO NUCOF/SEDAM EM 07/04/2016.

Médico reage a assalto e é morto com tiro no peito
Foto: Divulgação

(Da Redação) O 
médico Mauro Arantes 
foi morto com um tiro 
no peito no fim da noi-
te da última terça-feira 
(12), na rua Cujubim, 
região central de Cuju-
bim, uma das cidades 
mais violentas de Ron-
dônia.

Segundo testemu-
nhas, o médico foi 
abordado por um sus-
peito que anunciou o 
assalto, na saída de 
uma clínica, próxima 
ao hospital em que da-
ria plantão. A vítima 
que estava acompa-
nhada por uma funcio-

nária, reagiu e recebeu 
um tiro no peito, que 
o deixou gravemente 
ferido.

Segundo o médi-
co do SAMU, que 
realizou os primeiros 
atendimentos, Mauro 
Arantes foi levado até 
o hospital da cidade, 
onde foi preparado 
para ser levado para o 
Hospital Regional de 
Ariquemes. 

Chegando na uni-
dade de saúde, ele foi 
levado diretamente 
para a sala de cirurgia. 
Mesmo com todos os 
esforços da equipe 
médica, Arantes não 
resistiu ao grave feri-
mento e morreu antes 
do fim da operação.

Violência 
Há meses, o muni-

cípio de Cujubim tem 
tido destaque negativo 
nas manchetes da im-
prensa brasileira e até 
estrangeira. Em 4 de 
abril, o jornalista Ivan 
Pereira Costa, recebeu 
dois tiros, e sobrevi-
veu ao atentado. Já na 
última segunda-feira 
(11), quem também 
sofreu um atentado 
foi o jornalista e pro-

prietário do portal 
Cujubim 190, Lucas 
Bueno, que teve a casa 
invadida, recebeu três 
disparos de arma de 
fogo, e saiu com do 
atentado.

Segundo investi-
gações preliminares 
e relatos das vítimas, 
os casos estão rela-
cionados aos conflitos 
agrários na região de 

Cujubim, e a várias 
invasões de terras, 
que propicia a “im-
portação” de bandi-
dos para a região, 
que dão suporte às 
invasões violentas, 
também gera aumen-
to da criminalidade na 
cidade. 

Com informações 
do RondôniaVip.

(Da Redação) O 
juiz de Direito Eli da 
Costa Júnior, da 1ª 
Vara Cível de Colo-
rado do Oeste, conde-
nou quatorze pesso-
as por envolvimento 
em um esquema de 
horas, caracterizado 
como improbidade 
administrativa. De 
acordo com o Mi-
nistério Público de 
Rondônia, os con-
denados, à época, 
pertenciam ao qua-
dro do funcionalismo 
(efetivos e comissio-
nados) municipal de 
Colorado.

Para obter a con-
denação, o MP adu-
ziu que os envolvi-
dos pertencentes ao 
quadro efetivo de 
funcionários públi-
cos municipais fo-
ram procurados por 
D.S.C.,  apontado 

como mentor do es-
quema, que lhes fez 
a proposta para lan-
çamento indevido de 
horas extras, sem que 
fossem efetivamente 
prestadas. 

Em seguida, os 
valores deveriam 
ser repassados para 
ocupantes de cargos 
comissionados como 
foram os casos dos 
comissariados J.P. 
M.; J.L.R.; A.I.S.; 
A .G .D . ;  B .R .S . ; 
E.S.S.; T.S.S.; J.L.; 
B.Z.; J.L.B.; S.F.M.; 
A.F.M. e C.S.M.

Todos os conde-
nados foram senten-
ciados a devolver os 
valores recebidos, 
exceto J.P.M. já que, 
segundo o magistra-
do, não houve com-
provação de que teria 
sido beneficiado com 
os montantes irregu-

lares.
Todos, sem ex-

ceção, deverão pa-
gar multa civil, in-
cluindo J.P., caso 
a sentença transite 
em julgado. Já A.F., 
C.S., J.P. e T.S. terão 
seus direitos políti-
cos suspensos por 
cinco anos.

“Ressalte-se que 
ao agente político, 
J.P.M., esperava-se 
maior comprometi-
mento com o serviço 
público, ao menos, 
compatível com o 
cargo que ocupa, de 
chefia. Aos demais, 
A., C. e T., ao se-
rem escolhidos para 
o exercício de cargo 
de livre nomeação, 
deveria objetivar o 
escorreito serviço e 
comprometimento 
com a coisa pública, 
contribuindo para o 

implemento da me-
lhor atividade admi-
nistrativa”, observou 
o juiz.

Por fim, o juiz Eli 
da Costa decretou 
a perda da função 
pública a D.S.. E jus-
tificou:

“...tendo em vis-
ta que o mesmo foi 
quem organizou todo 
o ‘esquema de horas 
extras’ apurado nos 
autos, sendo que na 
maioria das situações 
era o mesmo que pro-
punha aos demais re-
queridos o lançamen-
to das falsas horas 
extras, assim, neces-
sária a reprovação da 
conduta do requerido 
como agente públi-
co”, concluiu. 

Com informações 
da Assessoria – TJ/
RO.

Quatorze são condenados por 
esquema das horas extras

Da unidade de saúde, o médico foi levado diretamente para a sala  
de cirurgia em Ariquemes, mas acabou falecendo

http://www.licitacoes-e.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br
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