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PREFEITURA MUNICIPALE ANGRA Dos REIS

DECRETO No 429LO. DE 27 DE SETEMBRO DE 1993
Continuaçáo da Pág. 9

6.1 — O resuhado final da I • fase gorai oeráo

Angra 
dK.ulg"os 

dos Reis. 
em quadro 

publicados 
apropriado 

na Imprensa 
na pretenura 

Oficial do 
Municipal 

Município.
de

e 
6 2 — O resuhado final desta soleçáo publicado em Imprensa
OWal por ordem decrescente de pontos 05 seguintes
crnérios de desempato•
— mW ponti.•çáo na 1 • fase
— mais idoso.

63 —O candidato terá 48 horas a partir da dtvulgaçáo do resuhado
pua interpor recurso que deverá ser dirigido a Cornissño do
Concurso, e«ar bem fundamentado e entregue no Departamento
de Formaçáo Técnica da Secretaria Municipal de Saude, sito na
Rua do Comércio, 07, Centro, Angra dos Reis, RJ.

6.4 — A homologação do concurso será publicada no órgão de
Imprensa Oficial, por ordem decrescente de classificação.
6.5 — As vagas não preenchidas
deveráo ser ocupadas do de reclassificaçáo
entre os candidatos respenando-se a ordem de clas-

publicada pelo Orgão de Imprensa Oficial
7 — Disposiçóes Gerais
7.1 — O candidato ao se inscrever adstrito às normas
cvtdantes da Legislaçáo atada anteriormente, bem como das
dispos deste Edital e das normas correlatas e

valendo o ato de inscrição. para todo e qualquer
efeito, forma de expressa acettaçao destas, dos quais nác
poderá alegar bem como de todos os atos que
forem ovedidos sobre o Concurso.
7.2 — Os profissionais habilitados pelo presente Concurso
sqeftos a carga horana a bem do Serviço Público
pela Administraçáo Pública Municipal, percebendo de acordo com
a jornada de trabalho realizada.
7.3 — Náo haverá por qualquer pretexto. segunda chamada para
as prwas e nenhum candidato fará prova fora do diA horário e

previstos.
7.4 — O candidato deverá comparecer local da prova com OI
(uma) hora de antecedência munido de:
— de inscriçáo
— da carteira de identidade
— lápts preto número 2 B
— esferográfica tinta azul ou preta

7.5 —Atua de inscriçáo náo será devolvida em qualquer hipótese.

7.6 — será fornecido ao candidato doa•mento
de habilãaqáo no processo seletrvo, valendo para este fim a
homologaçao do concurso publicada em Implensa Oficial.

7.7 — A veracidade das informações bem como a autenticidade
doda documentaçáo apresentada e de inteira responsabilidade 

candidato.
de documen-

Art. 2• - Este 
entrara em vigor na data de sua publicaçáo,

revogadas as disposiçóes em contrário.

REOISTRE-SE, 
PUBUOUE$E E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, 27 de setembro do 1993.

LUIZ SÉRGIO 
PreWto 

NÓBREGA 
Mun/c.üul

DE OLIVEIRA

DECRETO N' 434,LO., DE 04 DE OUTUBRO DE 1993

-Aprova Regulamento de Concurso Público'.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, ESTADO DO

RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribulçóos legais o constnu.

clonais, DECRETA:

Art. — Fica aprovado o Regulamento do Concurso Público

destinado a empregos na área e saúde, conformo anexo a 0510

Decreto, para os devidos fins.

Art. 2P — O presente Decreto ontrará em vigor na data do sun

publicaçáo, revogadas as disposiçóos em contrário,

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, 04 de outubro de 1993.

LUIZ SÉRGIO NÓBREGA 
Municipal

DE OLIVEIRA
Prefeito 

DECRETO N' 434/L.O., DE 04 DE OUTUBRO DE 1993.

ANEXO

EDITAL W 003/93/ADlD

A Prefeftura Municipal de Angra dos Reis, através da Secretaria

Municipal de Administraçáo, no uso de sua competência baseada

na Lei Orgânica do Município, e demais Leis Municipais correla-

tas, nos termos da Legislação Federal Vigente, estabelece nor-

mas de Seleçáo para 
Municipais,

preenchimento de vagas do quadro de

Servidores Públicos 

1. Inscrições: período. horário e local.

1.1 —As inscrições deveráo ser efetuadas no período de 13 a 22

de Outubro de 1993, de segunda a sexta, nos horários de 10:00

às 16:00 horas na Divisáo de Recursos Humanos da Secretaria

Municipal de Administração sito na Rua Honório Lima, n' 25,

Angra dos Reis — RU.

1.2 — No ato da inscriç.áo os candidatos deverão optar por so-

mente uma profissional.

2. Pré-Requisitos

2.1 —Os candidatos deverão ter no ato da 
obrigações 
inscrição idade 

militares 
mínima

e
de 18 anos e estarem quites com as 
eleitorais.

2.2 — Fornecer 02 (dois) retratos 3x4 recentes.

2.3 — Documentação original de acordo com a categoria profissio-

nal a que se habilita, constante do anexo.

2.4 — Apresentação de documento de identidade original.

2.5 — Comprovante de recolhimento de taxa no Banco do 
0460-X 

Brasil,
—

Conta ne 73.322-9 — Agência Angra dos Reis, código 

Concurso Público Saúde — Prefeitura Municipal de Angra dos

Reis.
Valores:
Categorias de Nível Superior: Cr$ I .500,00

7.8 —A inexatidão das afirmativas ou irregularidades Categoria de Nivel Médio: crs 500,00
tos, ainda que verificados posteriormente, 

decorrentes 
eliminará o candidato

Categoria de Nível Elementar: Cr$ 500,00
do concurso, anulando-se todos os atos da inscrição.

7.9 — Será considerado inabilitado o candidato que não cumprir 3.
a ficha de inscrição distribuída

quaisquer das etapas e exigências do presente Edital e da Legis- 3.1 —O candidato 
no 

deverá 
item 1.1

preencher 

laçáo em vigor. no local citado 

7.10 — Será vedado ao candidato a utilização de consultas de 3,2 —O candidato apresentará toda a documentação prevista no

qualquer espécie, bem como qualquer tipo de diálogo com os item 2, o respectivo cartáo de inscriçáo.

demais durante o início e término das provas, sob pena de 3.3 — O candidato receberá, no ato da inscri#o, o programa para
eliminação com nota O (zero). a área em que se habilfta e demais informaçoes complementares.

7. II —O presente concurso será válido por 02 (dois) anos, a contar 3.4 — No caso de inscriçào por procuraçáo deveráo ser apresen-
da data da homologação do resultado em Imprensa Oficial, po- tados, além da documentação constante no item 2, o instrumento
dendo ser prorrogado a critério da Secretaria Municipal de Saúde, de mandato com firma reconhecida e documentação de identi-

dadé orjglna/ do procurador.
Angra dos Reis por mais dois anos.

7.12 — A Prefeitura Municipal de Angra dos Reis fará divulgar
4. Vagas

normas ao presente Edital sempre que neces- 4.1 — As vagas estáo distribuídas de acordo com o constante no

Sário, anexo.
4.2 — A convocaçáo para preenchimento das vagas far-se-á

7.13 —Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital
na ordem de classificação obtida no concurso,

seráo resotvidos pela Comissão do Concurso. gradativamente, 
prazo de validade do mesmo, consideran-observando sempre o 

do-se desistente, e portanto eliminado, o candidato que não
DECRETO NQ 430L.o., DE 27 DE SETEMBRO DE 1993 comparecer nas datas estabelecidas no ato convocatório.
"Cria Comissio Organladora de Concurso Público". 4,3 — A náo aceitação das vagas disponíveis, observando-se a

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, ESTADO DO ordem de classificaçáo, implicará em eliminação do candidato.

RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e constitu- 4.4 — O tempo mínimo de permanência na lotaçáo para posterior
cionais. remanejamento é de 3 (três) anos, contados da data da respectNa

posse, savo no estrito interesse ou necessidade maior da Admi•
nistraçáo Municipal para suprir comprovada carência.DECRETA:
4.5 —O número de vagas poderá ser ampliado. de acordo com as
necessidades da Administraçáo Municipal, obedecendo as nor-

Art. 10 - Fica. criada a COMISSÃO ORGANIZADORA DO mas legais. A divulgação será feita através da imprensa ou
CONCURSO PUBLICO destinado ao emprego de Guarda Sani- correspondência direta pela Prefeitura Municipal de Angra dos
tário, cujo regulamento foi aprovado pelo Decreto no 429/1-.0., de Reis.
27 de setembro de 1993, composta dos seguintes membros:

5. Provas
PRESIDENTE: ROSÁRIA DE FÁTIMA CORRÉA

5.1 — TIPO de Selesáo:
MEMPROS: MÁRCIA MARIA PEREIRA e ANA LUISADUBOC DE As provas constarao de cinquenta questões objetivas de múttip!a
ARAUJO. escolha. mm cinco opçóes, sendo considerado eliminado o

08/10/93

didato que 
otiivor cinquenta por de acerto, num total

5.2 Local:
O 

do 1993. Ohorário é os serão 
Reis 

divulgados 
— Praça Nilo

eafixados na prefeitura Municipal de Angra dos 
Poçanh. no 1 BC, a partir do dia 22 de nwembro de 1993
5.3 — GabarRo:
Os gabaritos 

seráo divulgados om quadro apropriado na Prefei-
fura MUniclpaI de Angra dos Reis, duas horas após o término dasprovas

5.4 —

O candidato torá 48 horas após a realizaçóo da prova parainterpor recurso que deverá ser dirigido a Cornissáo do Concurso,bem 
fundamentado o entregue no Departamento de Forma-

80 orn6rd0, 
Técnica da 

Centro, 
Secretaria 

Angra 
Munici 

dos eis, 
al do 

RU,
Saúde, sho na Rua do07, 

6, nesungdo Final

1 O tesunado das provas será divulgado em quadro avoprla•do na Prefeitura Municipal do Angra dos Reis, sita na Praça Nilo
Peçanha no 

do 
186, 
Concurso,

Centro, no prazo máximo de 20 dias após a

62 — Constaráo da listagem todos os candidatos classificados por
ordem decrescente de pontos, obedecendo os seguintes crãériosdo desempate
¯ maior tempo de habilitar,áo na área de habilfaçáo
— o mals idoso,

63—0 resultado final desta soleçáo será publicado em lm ensaOficial do Município, por ordem decrescente de cl
Observando-se as vagas por categoria profissional juntamente
com a para assinatura de contrato,

6' 4 —O candidato terá 48 horas a partir da divulgaçáo do resunado
para interpor recurso 

bem fundamentado 
que deverá ser 

e entregue 
dirigido 

no 
a 

Departamerto
Comissão do

Concurso, estar 
de Formaçáo Técnica da 

— 
Secretaria 
Centro —Angra 

Municipal 
dos 

de 
Reis,

Saúde, são na
Rua do comércio, no 07 

7. Reclassificaçáo

7' I — As vagas náo preenchidas pelos candidatos
deveráo ser ocupadas através do processo de reclassificat#o
entre os candidatos habilitados, respeitando-se a ordem de cla%
sifica#o, através de publicação em Imprensa Ofidal ou corres-
pondencia direta.

8. Disposições Gerais.

81 — O candidato ao se inscrever estará às normas
COnstantes da Legislação deste Edital e das normas correfdas e
SUbsidiárias, valendo o ato de inscnçáo, para todo e qualquer
efeito, como forma de expressa acertaçao destas, dos quais nác
POderá alegar desconhecimento, bem como de todos os aos que
forem expedidos sobre o Concurso.

82 — Os candidatos habilitados peio presente Concurso estarão
sujeitos à carga horária estabelecida a bem do Serviço Público
pela Administraçao Pública Municipal, percebendo de acordo com
a jornada de trabalho realizada.

— Náo haverá por qualquer pretexto, segunda chamada para
as provas e nenhum candidato fará prova fora do diA horário e
local previstos.

8.4 — O candidato deverá comparecer ao local da prcva com OI
(uma) hora de antecedência munido de:
— cartão de inscrição;
— original da carteira de identidade;
— lápis preto número 2 B:
— caneta esferográfica tinta azul ou preta

8.5 —A taxa de inscriçáo náo será devolvida em quajquer hipótese
8.6 — Não será fornecido ao candidato documento
de habilitaqáo no processo seletÑo, valendo para este fim a
homologaçao do concurso publicado em Imprensa Oficial do
Município.

8.7 — A veracidade das informações bem a autenticidade

da documentaçao apresenta de inteira do
candidato.
8. O — A inexatídáo das afirmativas ou irregularidades de dxumen-
tos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato
do corcurso, anulando-se todos os aios decorrentes da inscrçáo

8.9 — Será considerado inabilitado,o candidato que náo cumprir
quaisqrr das etapas e exigências do presente Edital e da Legis-
lação em vigor

8 IO -O presente concurso será válido para 02 (dois) anos, a
contar da data de homologaçao do resuttado em I mprensa Oficial

do Município, podendo ser prorrogado a critério da Secretaria
Municjpal de Saúde, com prévia autorizaç.ào do Exmo. Sr. Prefeito

do Município de Angra dos Reis por mais dois anos.

8.11 -A Prefeitura Municipal de Angra dos Reis fará dtvulgar

normas complementares ao presente Edital sempre que neces-

Sário,
8.12 —Os casos omissos e as situações náo previstas neste Edital

serão resoVidos pela Comissão do Concurso.

8.13 —Os candidatos. no ato da inscrição, deveráo estar quites

com os respectivos conselhos regionais,

DECRETO Nf 434LO., DE 04 DE OUTUBRO DE 1993.

CONCURSO PÚBLICO -1993
ANEXO - OUADRO ôE VAGAS

CARREIRA - VAGAS PRÉ-REQUISITOS



PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANGRA DOS REIS

DECRETO N' oe 27 OE SETEMBRO OE
Continuaçao da P•g. 10

Ni'vEL SUPEROR saiam. CR$ (S«embroS3).
OI. Cve•oya — O' no CRM — Cert"icadc oe

ce Resdenc•a Medica peia CNRM ou
de de emt'60 por Orgao oficsal

OZ Ctnca Media — OS no CRM
N. Me±e — 01 no CRM — Certificado

Res•dénea Mesca reoenheoda CNRM ou
de de especa'zaçác emb60 Orgao ofidal.

— OI no CRM — Certifi-
caco m,ndusáo de Res.déncaa pela

cert&.ado de de emtldo por
eaat

M"icna do Trab&to — 02 no CRM —
CertS—ee de de Restdénaa Medica remnhecida pela

de de emtido por
ecaL

OS ORSrnoiog•a — OI Inscrt#o no CRM — Certifado de
de Resdénda reccnheada pela CNRM ou
de aarso de erntJdo por Orgáo oficial

07. 

CNRM 

08. 

— OI IrtEri#o no CRM — Certifi-
de Residência remnhecida pela

de aarso de emdido por

— OI no CRM — Certifi-
mne.•s.a de Residência pela

CNRM de aarso de espeadizapo emitido por
érgáe

— E Inscrição no CRO.
NÍVEL MÉDIO — Sd&io Inicial: CRS 50.240,00 (SetembroÑ3).
I O. T—'ico de do Trabalho — 02 2' Grau Completo —

de Curso Técn•o de higiene e seguranp do trabalho,
pelo Minidério do Trabalho.

NÍVEL ELEMENTAR — Salário Inidal: 18591,00 (Setem-

II. Área de saúde — 06 19 Grau (60

DECRETO N' 436LO., DE 04 DE OUTUBRO DE 1993.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS. ESTADO DO

RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e mnstitu.

Art. 1' Fica.criada a COMISSÃO ORGANIZADORA DO

CONCURSO PUBLICO destinado aos empregos para a área da

Saúde, cuo regulamento foi aprovado pelo Decreto no 434L.O.,

de 04 de outubro de 1993, composta dos seguintes membros:

PRESIDENTE: ROSÁRIA DE FÁTIMA CORRÊA.
MEMBROS: CHARBEL NICOLAU CAPAZ e VLADEMIR

ALEXANDRINO DA SILVA JUNIOR.

Art — Este Decreto entrará em vigor na dala de sua publicação,

revogadas as disposiçóes em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, 04 de outubro de 1993,

LUIZ SÉRGIO NÓBREGA DE OLIVEIRA
Prefeito Munidpal

RATO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

ARTIGO 61, S 19 LEI 8.6603

PARTES:- Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e SALA TÉC-

NICA EMPREITEIRA LTDA.
OBJETO:- Termo Aditivo no OI /93 — Acréscimo de serviços com

empenho complementar.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N' 024/93.

FORMA DE PAGAMENTO:- Conforme Contrato.

PREÇO:- CRS 233.010,90 (duzentos e trinta e três mil, dez

reais e noventa
DOTAÇAO:- PT: 2004-10573161.07; ED: 3132, da Nota de Em.

penho 7199/93, de 16/09/93.
AUTORIZAÇAO:- Autorizado peio Sr. Chefe de Gabinete em

10/09!93, no memorando no 111 '93,DDHA, de 24/08/93.

DATA DA ASSINATURA:- 21 de setembro de 1993.

Angra dos Reis, 21 de setembro de 1993.

DR. UNCOLN JOSÉ DE SOUZA MORAES
Procurador Geral

11 CLASSIMARÉ

EÑATO DE INSTRUMENTO couraATtJAL
ARTIG0 SI, t' DECRETCRE'

PARItS:- 
Prefeitura Municipal de Anva e

Reforma e acréscimo da
— Ilha Grande

ÁDOE OBRAS E PRESTAÇÃO OE semacos
Autorizado pelo Sr. Prefeto

1991 , no memorando n' 23443'

de o•nubtdOo em 1 8/11 '91 na Ata da Carta.Cot'V10 9' CEC
de 

30/1091.

VALOR:- O valor é de Cr$ 15045.250.73 (Qunz.

renta e cinco mil, duzentos e cinquenta e
centavos). razo é de 100 (cem) dias.

DATA DA ASSINATURA:- Assinado em 13 de

dos Reis, 13 de dezembro de 1991Angra
UNCOLN JOSÉ DE SOUZA MORAESDR. 

Procurador Gotal

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
ARTIGO 61, S 1 9 LEI 8.66693.

PARTES:- Prefeitura Municipal de Angra dos Rez e
MJtoel de Souza Lima.
OBJETO:- Termo Aditivo no 01/93 — de *azo
Acrésdmo de Valores.
CONTRATO DE LOCACAO NV 06/93.
FORMA DE PAGAMENtO:- Mensal
PREÇO:- CR$ 65.457,00 (sessenta e md. t
cinquentp e sete cruzeiros reais) mensa%
DOTAÇAO:- PT: 2008-13814862.59, ED: 3132 da 'e Em
penho no 6662/93, de 02/09/93. no valor ae
196.371 (cento e noventa e seis mil, trezentos e saeota
cruzeiros reais), correspondente ao exercicyo vtqeme.
PRAZO:- 06 (seis) meses. com inicio em 100993 e

AUTORIZAÇÃO:- Autorizado pelo st Chefe de em
27,08/93 no memorando n9 89,93SDT, de 11/0833.
DATA DA ASSINATURA:- 08 de de '993.

Angra dos Reis, 08 de setembro de 1992.
DR. LINCOLN JOSE DE SOUZA MORAES

Procurador Geral


