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CHEFIA DE GABINETE

Lorram Gomes da Silveira

SECRETARIA DE GOVERNO 

Kleber Ferreira de Souza

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 

FAZENDA

Marcelo Chebor da Costa

CONTROLADORIA GERAL

Rosenildo Avelar de Araújo

Subcontrolador responde interinamente

PROCURADORIA GERAL

Jorge dos Santos Vicente Júnior

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL, TRABALHO E RENDA

João de Melo Carrilho

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO

Humberto Alves da Silva

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA

Carlos Eduardo Roballo

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Paulo Sérgio Alves de Almeida

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 

PESCA

Hamber Rabello Carvalho

SECRETARIA DE OBRAS E 

SANEAMENTO

Paulo Abranches Guedes Júnior

SECRETARIA DE SEGURANÇA 

PÚBLICA

Diogo Souza da Silveira

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 

PROJETOS

Maria Alice Ribeiro Passeri 

SECRETARIA DE SAÚDE

Lorram Gomes da Silveira – respondendo 

interinamente 

SECRETARIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS

Junior da Conceição Carvalho

SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA 

E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Augusto Cesar Fernandes Chegure

João Carlos Alves de Souza

Gladys Pereira Rodrigues Nunes

Miguel Pereira de Souza

Nilton Cesar Alves de Almeida

João Carlos Souza dos Anjos

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme

Adiel da Silva Vieira

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
GABINETE DO PREFEITO

 PORTARIA Nº 1, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019

O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 91, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

DESIGNAR, com efeito nesta data, o Servidor BERNARD DE SOUZA CRUZ, 
Supervisor II, como servidor responsável pela visita técnica da licitação, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de ar condicionado, oriundo do Pregão Presencial nº 6/2019.

Armação dos Búzios, 27 de fevereiro de 2019.

LORRAM GOMES DA SILVEIRA
Chefe de Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
GABINETE DO PREFEITO

 PORTARIA Nº 185, DE 1º DE MARÇO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei Orgânica Municipal

RESOLVE:

NOMEAR, com efeito desde 1º de fevereiro de 2019, DANIELE COSTA TRINDADE, 

para exercer a Função Gratificada de Diretor de Escola Adjunto, na Secretaria Municipal de 

Educação, Ciência e Tecnologia, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município 

de Armação dos Búzios, criada pela Lei nº 708, de 9 de janeiro de 2009 e suas alterações 

posteriores, com a remuneração prevista na legislação em vigor.

 

Armação dos Búzios, 1º de março de 2019.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
GABINETE DO PREFEITO

 PORTARIA Nº 186, DE 1º DE MARÇO DE 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

EXONERAR, com efeito desde 28 de fevereiro de 2019, RICHARD FONSECA 

MACHADO do cargo em comissão de Oficial de Gabinete II, para o qual foi nomeado pela Portaria 

nº 742, de 7 de novembro de 2018.

Armação dos Búzios, 1º de março de 2019.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito
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 PORTARIA Nº 187, DE 1º DE MARÇO DE 2019 

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso 

das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

NOMEAR, com efeito nesta data, THAINA ARAÚJO DA SILVA 

SANTOS para exercer o cargo em comissão de Oficial de Gabinete II, constante 

da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Armação dos Búzios, 

criada pela Lei nº 708, de 9 de janeiro de 2009 e suas alterações posteriores, com 

a remuneração prevista na legislação em vigor.

Armação dos Búzios, 1º de março de 2019.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA

Prefeito

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
GABINETE DO PREFEITO

 PORTARIA Nº 188, DE 7 DE MARÇO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no 

uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, com efeito nesta data, LÍDIA RAMOS DOS 

SANTOS, do cargo em comissão de Assessor II, para o qual foi nomeada pela 

Portaria nº 817, de 20 de junho de 2013.

Armação dos Búzios, 7 de março de 2019.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA

Prefeito

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
GABINETE DO PREFEITO

 DECRETO Nº. 1.150, DE 7 DE MARÇO DE 2019

 Abre às Unidades Orçamentárias, Crédito Adicional Suplementar na 

importância de R$ 100.000,00 (Cem mil reais).

 O PREFEITO DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de 

suas atribuições, com fundamento no inciso I, do art. 7º, combinado com inciso I, 

do art. 41, da Lei Federal nº 4.320, de 17de março de 1964 e com o artigo 8º, da 

Lei Municipal nº 1461, de 26 de dezembro de 2018 (Lei Orçamentária Anual).

D E C R E T A:

 Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar junto ao Orçamento 

Programa 2019, no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) na forma a seguir:

 
Programa de Trabalho

 

Elemento de Despesa

 

Fonte Suplementação
02.0112.12.361.0017.2.244

 

31911300

 

000 R$ 100.000,00

  

TOTAL R$ 100.000,00

Art. 2º Os recursos, para atendimento ao artigo anterior, serão 

provenientes das Anulações das dotações discriminadas abaixo, em 

conformidade com o inciso III do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64:

 PORTARIA Nº 187, DE 1º DE MARÇO DE 2019 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.  

 Armação dos Búzios, 7 de março de 2019.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA

Prefeito

 

Programa de Trabalho  Elemento de Despesa  Fonte Anulação
02.0112.12.365.0017.2.037  33903000  000 R$ 40.000,00
02.0112.12.365.0017.2.037  33903900  000 R$   60.000,00

  TOTAL R$ 100.000,00
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PREFEITO:  ANDRE GRANADO NOGUEIRA DE GAMA 

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  FAZENDA : MARCELO 

CHEBOR DA COSTA 

SUBCONTROLADOR:  ROSENILDO AVELAR DE ARAUJO

Responde pela Controladoria Geral do Município Através da Portaria 672 de 

31/10/2018, BO nº 920

COORDENADORA DE CONTABILIDADE:  ANNELISE QUINTANILHA 

BOAMORTE
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EDITAL DE COMUNICAÇÃO

  O  S E C R E T Á R I O  M U N I C I P A L  D E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA, o uso das suas 
atribuições, com a ciência do Senhor Prefeito, pelo presente Edital, TORNA 
PÚBLICOS os requisitos para a concessão do Auxílio Funeral às pessoas que 
não podem arcar com as despesas inerentes aos serviços funerários, conforme 
constante da Requisição de Auxílio Funeral anexa.

Armação dos Búzios, 7 de março de 2019.

JOÃO DE MELO CARRILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda
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PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

EDITAL 02 de 07 de Março de 2019.

                                    
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO VISANDO À CRIAÇÃO DE CADASTRO PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DO GRUPO DE 
MAGISTÉRIO, PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ÀS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIAS SOB A FORMA DE INCLUSÃO. 

A Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia do Município de Armação dos 
Búzios (SEME), no uso de suas atribuições, torna pública a abertura do Processo Seletivo 
Simplificado visando à criação de cadastro para eventual Contratação Temporária de 
profissionais do Grupo do Magistério para atendimento Educacional às pessoas com 
deficiências sob a forma de Inclusão da Rede Municipal de Educação, Esporte, Ciência e 
Tecnologia de Armação dos Búzios, de acordo com o que dispõe a Lei Municipal Nº 003, de 10 
de janeiro de 1997.

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS:

2 - DA INSCRIÇÃO:

2.1 – A inscrição para o Processo Seletivo será gratuita. A realização da inscrição implica a 
concordância do candidato com as regras aqui estabelecidas, com renúncia expressa a 
quaisquer outras;

2.2 – O período de inscrição será do dia 11/03/2019 e 12/03/2019.
 
2.3 – A ficha de inscrição para o Processo Seletivo encontra-se em Anexo a este Edital, que será 
disponibilizado no site da SEME  .www.buzios.rj.gov.br/secretaria-educacao

2.4 - Para realizar a inscrição o candidato deverá preencher corretamente todos os dados da ficha 
de  inscrição.

2.5 – A ficha de inscrição devidamente preenchida e a documentação exigida de acordo com o 
item 5.3 deste edital, deverão ser entregues pelo próprio candidato nos dias de inscrição no 
CAAPE – (Centro de Atendimento e Apoio ao Educando - Rua dos Gravatás nº 149, bairro 
Bosque Geribá) 2.6 – O candidato é o único responsável pelas informações prestadas na ficha 
de inscrição.

2.7 – A chamada dos candidatos inscritos será realizada a partir da demanda para atendimento às 
necessidades dos alunos inclusos da Rede Municipal de Ensino do Município de Armação dos 
Búzios.

2.8 – A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia do Município convocará os 
candidatos classificados na primeira etapa (classificatória por formação), no site da SEME  
www.buzios.rj.gov.br/secretaria-educacao, para participarem da segunda etapa do processo 

seletivo (entrevista comportamental) que lhe dará a classificação final. 

2.9 - O candidato que não comprovar, através de documentos pessoais, de escolaridade 
(considerado como requisito básico) e dos títulos, as informações declaradas no ato da Inscrição 
para o Cadastro da Contratação Temporária de Professor será eliminado do processo seletivo.

3- DO PROCESSO SELETIVO.

3.1      - O Processo Seletivo será eliminatório e classificatório.
3.1.1 - Análise e avaliação da Ficha de inscrição e comprovação dos requisitos básicos, 
constantes no item 1 deste edital (caráter eliminatório).
3.1.2 - Pontuação na Titulação Acadêmica (caráter classificatório), no qual será observado o 
perfil acadêmico e experiência profissional do candidato.
3.2   - Prova prática - caráter eliminatório.
3.3  - A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia do Município divulgará através 
de seu site, resultado de classificação após todas as etapas do processo seletivo.

4. DOS CANDIDATOS E DAS ATRIBUIÇÕES.

4.1. Poderão inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado os professores que apresentarem os 
documentos que preencham os requisitos básicos constantes neste edital.

4.1.1 O não comparecimento do candidato nas datas, horários e locais estabelecidos para a  

entrevista resultará na sua eliminação do Cadastro de Contratação Temporária de profissionais 

do Grupo do Magistério sob forma de inclusão da SEME. 

4.2 - ATRIBUICOES TIPICAS DO PROFESSOR BILINGUE

4.2.1- Participar da elaboração de Projetos Pedagógicos da Unidade Escolar, definindo ações, 
atividades e procedimentos de avaliação no processo de ensino aprendizagem de alunos com 
surdez ou surdocegueira.

4.2.2- Ministrar aulas em Libras (Língua Brasileira de Sinais), considerando-a como primeira 
língua e o Português escrito como segunda língua do aluno surdo, transmitindo os conhecimentos 
estabelecidos no Projeto Pedagógico de acordo com as diretrizes curriculares em vigor, com 
assiduidade e pontualidade. 

4.2.3- Avaliar alunos com surdez e surdocegueira, no contexto educacional, considerando a 
Libras e a cultura surda e utilizando técnicas e metodologias em consonância com a proposta 
pedagógica bilíngue em vigor.

4.2.4- Interagir com alunos surdos e surdocegos de maneira a enriquecer o processo educacional 
e promover o desenvolvimento dos educandos, atendendo com disponibilidade e dedicação aos 
alunos com dificuldade de aprendizagem, inclusive aos que possuíram outras deficiências ou 
necessidades educacionais especiais.  

4.2.5- Propor estratégias pedagógicas que favoreçam a interação dos alunos com a comunidade 
escolar de maneira ampla, considerando a diversidade de raça, gênero, situação econômica, 
social, deficiências entre outras no contexto escolar.

4.2.6- Participar de atividades educacionais internas e externas que contribuam para o seu 
enriquecimento profissional agindo sempre com ética e equilíbrio emocional.

4.2.7- Manter articulação permanente com a equipe de articulação pedagógica e administrativa 
de sua Unidade Escolar.

4.2.8-Participar dos programas de capacitação em serviço oferecidos pela SEME de Armação 
dos Búzios.

4.2.9- Participar de reuniões com pais, mães e responsáveis e demais profissionais de 
educação e executar outras atividades afins, determinadas pela direção e pela Coordenação 
Pedagógica da Unidade Escolar.

4.3.0- Realizar atividades junto aos alunos favorecendo o convívio com as Libras; contar 
histórias e realizar brincadeiras próprias da cultura surda;

4.3.1- Ministrar aulas de Libras para alunos matriculados no Centro de Idiomas, com objetivo de 
promover o conhecimento sobre a língua e a cultura das pessoas surdas de maneira a promover a 
inclusão escolar.

4.3.2- Manter articulação permanente coma equipe tecnico-pedagogica e administrativa de sua 
Unidade Escolar.

5. DA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS E ENTREVISTA.



5.1- As inscrições acontecerão nos dias 11/03/2019 e 12/03/2019 no CAAPE - Centro de 
Atendimento e Apoio Pedagógico ao Educando.

5.2- Os candidatos deverão entregar no ato da inscrição toda documentação, títulos e formulário 
de inscrição.

5.3- O candidato deverá, juntamente com o formulário de inscrição impresso no ato da inscrição, 
apresentar original e cópia dos seguintes documentos: Carteira de Identidade; 
CPF; Título de Eleitor com comprovação de quitação eleitoral da última eleição (1° e 2° turno), 
Curriculum Vitae (resumido) e toda documentação de escolaridade (Diploma, Certificados ou 
Declarações) apresentada para o cargo pleiteado. As declarações de conclusão de curso só serão 
aceitas na versão original e com data atualizada, acompanhadas de cópia autenticada do 
respectivo histórico escolar.

5.4- Para comprovação de títulos, na ausência dos diplomas ou certificados, somente serão 
aceitas declarações na versão original e com data atualizada.

5.5- Somente serão considerados como comprovantes válidos diplomas, certificados, atestados 
ou declarações em que conste expressamente a denominação do curso com a indicação explícita 
da carga horária total.

5.6- A Experiência profissional deverá ser relacionada diretamente às atribuições da função a ser 
comprovada da seguinte forma:

5.6.1- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): fotocópias que incluam as páginas com 
os dados de identificação do trabalhador – folha de rosto e de qualificação civil – e com o registro 
do contrato de trabalho com todos os campos preenchido, inclusive o da rescisão, quando for o 
caso, e assinaturas;

5.6.2- Contrato de Trabalho, em papel com timbre (ou carimbo), e assinatura do contratante, que 
expresse claramente a função exercida pelo candidato e indique o período de trabalho (data de 
início: dia, mês e ano e de permanência ou término, se for o caso);

5.6.3- Certidão Oficial expedida pelo órgão de lotação ou exercício no caso de tratar-se de 
servidor público;

5.6.4- Os documentos apresentados em língua estrangeira deverão ser traduzidos e conter o nome 
legível e a assinatura do tradutor juramentado, com firma reconhecida em cartório;

5.6.5- Quando o nome do candidato, nos documentos apresentados para a Prova de Títulos, for 
diferente do que consta na Ficha de Inscrição, deverá ser anexado comprovante de alteração de 
nome, sem numeração, mas apenas juntado ao conjunto de títulos entregues.

5.6- Na contagem geral de pontos dos títulos não serão computados os que ultrapassarem o limite 
estabelecido de 64 (sessenta e quatro) pontos.

5.7- Não serão computados pontos para cursos exigidos com requisitos básicos, bem como não 
serão pontuados os cursos não concluídos.

5.8- Os documentos apresentados serão analisados para apenas um único item indicado pelo 
candidato, sendo vedada a utilização do mesmo documento para avaliação em mais de um item 
do quadro de títulos.

5.9- Nenhum documento será recebido fora do prazo determinado para a apresentação.

5.10- Fica o candidato responsabilizado pelo preenchimento correto e completo do formulário de 
inscrição, bem como da entrega dos documentos que comprovem as informações prestadas no 
ato da inscrição. Estarão automaticamente eliminados do processo os candidatos cujos 
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 formulários de inscrição apresentem rasuras, incorreções, dados incompletos, informações 
inverídicas ou que não apresentem títulos comprobatórios das informações prestadas no ato da 
inscrição. 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1- A inscrição no Processo Seletivo Simplificado não assegura ao candidato a sua contratação, 
apenas a expectativa de ser convocado de acordo com a necessidade do Município, seguindo 
rigorosa ordem de classificação.

7.2- Os candidatos inscritos e convocados na ordem de classificação como pessoa com 
deficiência deverão comprovar a respectiva necessidade especial através de laudo médico 
original e atualizado. A não comprovação ao exigido eliminará o candidato.

7.3- Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada preferência para efeito de 
classificação, sucessivamente:
a) ao candidato que tiver maior pontuação de efetivo exercício no magistério na área de educação 
de surdos.
b) maior idade.

7.5- Os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia 
do prazo de inscrição, terão preferência sobre os demais, na hipótese de empate, adotando-se 
como primeiro critério de desempate, nesse caso, a idade mais elevada, nos termos do art. 27, 
parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003.

7.6- A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia divulgará pelo seu site, o 
resultado de classificação provisória e o Resultado Final do Concurso Público.

7.7- O prazo para recurso é de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da data de cada convocação.

7.8- O não atendimento a qualquer das condições estabelecidas neste Edital na forma e prazos 
estabelecidos em qualquer das fases, importará na eliminação do candidato na participação do 
processo seletivo.

7.9- As contratações de que trata o referido edital, serão feitas por tempo determinado, até o prazo 
de 01 (um) ano.

7.10 – A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual 
período, de acordo com o interesse da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e 
Tecnologia1de Armação dos Búzios.

7.11 – Caberá ao candidato inscrito a manutenção da atualização do seu telefone e endereço junto 
à Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Armação dos Búzios, por meio de 
requerimento protocolado no Centro de Atendimento e Apoio ao Educando.

7.12 – Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Armação dos Búzios.

Carlos Eduardo Roballo Ferreira

Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Município de Armação dos Búzios
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ANEXO I

1ª via – Instituição

2ª via – Candidato Processo Seletivo Simplificado

Contratação Temporária de Professores da SEMEC

Processo Seletivo Simplificado

Contratação Temporária de Profissionais Bilíngues.

Inscrição nº .....................................................................

Cargo de: ..........................................................................

Nome Completo: ............................................................................................................... 

Identidade/RG: ...........................................UF:............Data expedição:..........................

CPF:................................................................. PIS:.......................................................... 

Email: ...............................................................................................................................

Nacionalidade:........................................Naturalidade:......................................................

Data do Nascimento: ........./........./......... EstadoCivil:.......................................................

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino

Endereço Completo:............................................................................................................

Cidade: ................................................. Estado:.................................................................

Telefone Res.: .............................................. Celular:.........................................................

Data da Inscrição: ......./......../...... Local de Inscrição: .......................................................

Assinatura do Candidato:....................................................................................................

Obs: O preenchimento desta ficha não garante o deferimento da inscrição do candidato, a qual 

será homologada posteriormente por uma comissão.

Processo Seletivo Simplificado
Contratação Temporária de Profissionais Bilíngües

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

2ª VIA

Inscrição nº ..................................................

Cargo de:...........................................................................................................................

Nome Completo do Candidato:..........................................................................................

.............................................................................................................................................

Data:............/............../...............

Assinatura e matrícula do Funcionário que recebeu a Inscrição:

.............................................................................................................................................

Obs.: O preenchimento desta ficha não garante o deferimento da inscrição do candidato, a 

qual será homologada posteriormente por uma comissão.

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

EDITAL Nº 03 DE 07 DE 
MARÇO DE 2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO VISANDO À CRIAÇÃO DE CADASTRO 

RESERVA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR DE 

LÍNGUA FRANCESA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE IDIOMAS DE ARMAÇÃO 

DOS BÚZIOS 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura do Processo 

Seletivo Simplificado visando à criação de cadastro reserva para eventual Contratação 

Temporária de Professor de Língua Francesa para atender às necessidades temporárias de 

excepcional interesse público da Rede Municipal de Educação de Armação dos Búzios, de 

acordo com o que dispõe a Lei Municipal Nº. 003, de 10 de janeiro de 1997.

      1. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS E CARGA HORÁRIA

C a r g o / Á r e a  d e 

Conhecimento e Requisitos 

Básicos.

I -Professor de Língua Francesa 20h semanais

1.1Serão aceitos os seguintes documentos para participação no Processo 

Seletivo
    1.2 Diploma de Graduação de curso de Nível Superior de Licenciatura Plena ou 
Bacharelado em Língua Francesa e/ou  Diploma de Proficiência em Língua Francesa 
(DELF, DALF, TCF, TEF) e/ou Comprovantes de Tempo de Experiência Profissional 
como Professor de Língua Francesa em cursos livres e escolas de idiomas no Brasil.   

           1.3 -Remuneração conforme legislação 

em 

vigor.

2 - DA INSCRIÇÃO

2.1 - A inscrição para o Processo Seletivo será gratuita. A realização da inscrição 

implica a concordância do candidato com as regras aqui estabelecidas, com 

renúncia expressa a quaisquer outras;

2.2 - O período de inscrição será nos dias  

2.3 - Os documentos que devem ser apresentados com original e cópia no ato da 

inscrição são: identidade, CPF, comprovante de residência, diploma e demais 

documentos para comprovação de titulação e experiência profissional; 

2.4 – A ficha de inscrição para o Processo Seletivo encontra-se em Anexo a este edital, 

que será disponibilizado no sítio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia: 

www.buzios.rj.gov.br/secretaria-educacao .  

2.5 - Para realizar a inscrição o candidato deverá preencher corretamente todos os 

dados da ficha de inscrição. (Anexo I)
 2.6 – A ficha de inscrição devidamente preenchida e a documentação exigida   
deverão ser entregues pelo próprio candidato nos dias  , no CEPEDE (Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Educação), na Avenida dos Desportistas, Quadra 07, Lote 04, Bairro São 
José- Búzios, no horário das 09h às 12h e das 13h às 16h.

2.7 - O candidato é o único responsável pelas informações prestadas na ficha de 

inscrição.

2.8 - A chamada dos candidatos classificados será realizada a partir da demanda para 

atendimento às necessidades do Centro Municipal de Idiomas da Secretaria 

Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia do Município.

2.9 - A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia convocará os 

candidatos classificados no sítio  , para www.buzios.rj.gov.br/secretaria-educacao

participarem de Aula Prova para professor e que lhe dará a classificação final.

2.10 - O candidato que não comprovar, através de documentos pessoais, de 

escolaridade, títulos e tempo de atuação profissional as informações declaradas no 

ato da Inscrição para o Cadastro reserva da Contratação Temporária de Professor 

será eliminado do processo seletivo.

3. DO PROCESSO SELETIVO

3.1 - O Processo Seletivo será classificatório e eliminatório.

3.1.1 -  Pontuação na Titulação Acadêmica e Tempo de Experiência Profissional 



profissional do candidato, com 

a seguinte pontuação:  

3 (três) pontos por diploma de graduação ; 2 (pontos) por diploma de proficiência e 1 

(ponto) para cada ano completo de experiência profissional comprovada. 

3.2 – Aula Prova com banca Examinadora (caráter classificatório e eliminatório)

4. DOS CANDIDATOS E DAS ATRIBUIÇÕES

4.1 - Poderão inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado os professores que 

apresentarem os documentos que preencham os requisitos básicos constantes neste 

edital.

4.2 - ATRIBUIÇÕES TÍPICAS para os docentes:

4.2.1 - Atuar como professor regente na execução das estratégias didáticas 

relacionadas ao currículo;

4.2.2 - Participar dos encontros de formação específicos e/ou promovidos pela 

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia;

4.2.3 - Conhecer e cumprir as normas do Regimento Escolar da Rede Pública 

Municipal de Ensino do Município de Armação dos Búzios, bem como as 

legislações que regulamentam a Educação no município e em nível nacional;

4.2.4 - Interagir com a direção e equipe técnica de articulação pedagógica da 

Unidade escolar em que atuará, bem como com os profissionais da SEME no 

sentido de informar e auxiliar no planejamento escolar dos alunos;

5. DA AVALIAÇÃO

5.1 – Os candidatos que forem aprovados e convocados para contratação serão 

avaliados durante o ano letivo, de forma processual, de acordo com critérios pré-

estabelecidos; 

5.2 – Os docentes que não alcançarem 50% da pontuação ou que apresentarem 

pontuação abaixo dos 50% em alguns dos itens terão a sua avaliação considerada 

negativa;

5.3 – Os candidatos com avaliação negativa não terão seu contrato renovado no ano 

seguinte;

5.4 – Os candidatos com avaliação negativa não poderão participar do processo 

seletivo do ano seguinte.

5.5 – O contrato pode ser interrompido a qualquer momento do ano, em caso de 

avaliação negativa.

6. DA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS (1ª Etapa)

Obs.: A pontuação classificatória será utilizada exclusivamente para a 1ª etapa e os pontos não 

serão somados para a 2ª etapa, que segue com nova pontuação.

6.1 - Para comprovação de títulos, na ausência dos diplomas ou certificados, somente 
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 serão aceitas Declarações na 

versão original. 

6.2 - Somente serão considerados como comprovantes válidos: diplomas, 

certificados, atestados ou declarações em que conste expressamente a denominação 

do curso com a indicação explícita da carga horária total.

6.3 - A Experiência profissional deverá ser relacionada diretamente às atribuições da 

função a ser comprovada da seguinte forma:

6.3.1 - Certidão Oficial expedida pelo órgão contratante (Prefeitura, no caso de 

servidor público e escola ou curso livre, no caso de Instituição Privada);

6.3.2 - Os documentos apresentados em língua estrangeira deverão ser traduzidos e 

conter o nome legível e a assinatura do tradutor juramentado, com firma reconhecida 

em cartório;

6.3.3 - Quando o nome do candidato, nos documentos apresentados para a Prova 

de Títulos, for diferente do que consta na Ficha de Inscrição, deverá ser anexado 

comprovante de alteração de nome, sem numeração, mas apenas juntado ao 

conjunto de títulos entregues.

6.6 - Os documentos serão recebidos somente no ato da inscrição.

6.7 - Fica o candidato responsabilizado pelo preenchimento correto e completo do 

formulário de inscrição, bem como da entrega dos documentos que comprovem as 

informações prestadas no ato da inscrição. Estarão automaticamente eliminados do 

processo os candidatos cujos formulários de inscrição apresentem rasuras, 

incorreções, dados incompletos, informações inverídicas ou que não apresentem 

títulos comprobatórios das informações prestadas no ato da inscrição.

7. DA AULA PROVA (2° ETAPA)

7.1- Os candidatos classificados na 1° etapa do certame serão convocados através do 

sitio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia a comparecerem em 

data e local determinado para participarem da 2° etapa.

7.2- A Aula Prova consistirá em uma aula expositiva podendo valer-se da 

metodologia da mediação de conhecimentos, com duração de 20 minutos, acerca de 

conversação e uso do Francês como Língua Estrangeira Moderna. 

7.3- A aula será ministrada a uma banca independente, que irá pontuar os itens, a 

saber:

A. Domínio do conteúdo;

B. Abordagem metodológica;

C. Contextualização;

7.4 – O candidato poderá levar equipamentos e outros recursos que pretenda utilizar 

ao longo de sua atividade profissional em 2019.

7.5 – Será considerado apto o candidato que obtiver o mínimo de 15 pontos no 

somatório dos critérios, e no mínimo 05 pontos por critério de acordo com item 7.3.

7.7 – Esta etapa será eliminatória e classificatória.

7.8 – Para o desempate de candidatos, será utilizada a pontuação obtida na 1° etapa.

8. DO CRONOGRAMA
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. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 - A inscrição no Processo Seletivo Simplificado não assegura ao candidato a 

sua contratação, apenas a expectativa de ser convocado de acordo com a necessidade 

do Município, seguindo rigorosa ordem de classificação.

9.2 - Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada preferência 

para efeito de classificação, sucessivamente:

a) pontuação obtida na Prova Aula;

b) maior idade.

9.3 – Os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados 

até o último dia do prazo de inscrição, terão preferência sobre os demais, na hipótese 

de empate, adotando-se como primeiro critério de desempate, nesse caso, a idade 

mais elevada, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº10. 741/2003.

9.4 - A Secretaria Municipal de Educação divulgará pelo seu sítio o resultado de 

classificação provisória e o Resultado Final do processo seletivo.

9.5 – É vedada a contratação de Servidor Público de qualquer entidade da federação e 

de Servidor Público ocupante de mais de um cargo de professor, na forma do inciso 

XVI do art. 37 da CRFB/88. Devendo os candidatos apresentar a declaração de 

vínculo quando da contratação.

9.6 - O não atendimento a qualquer das condições estabelecidas neste Edital na forma 

e prazos fixados em qualquer das fases, importará na eliminação do candidato na 

participação do processo seletivo.

9.7 – As contratações de que trata o referido edital, serão feitas por tempo 

determinado, até o prazo de 01 (um) ano, podendo ser encerrado a qualquer 

momento, conforme avaliação processual;

9.8 – Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Cidade de Armação dos Búzios.

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, pelo 
presente Edital, e com a finalidade de dar continuidade ao Edital nº 001/2019 – Processo Seletivo 
Simplificado para Admissão de Estagiários de Ensino Médio e Ensino Superior, TORNA 
PÚBLICO o período para recurso, de 11 a 13 de março de 2019, que deverá ser apresentado por 
escrito na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, de 8h00 às 16h00.

Armação dos Búzios, 7 de março de 2019.

CARLOS EDUARDO ROBALLO FERREIRA
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia”

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
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PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE DE LICITAÇÃO

COMUNICADO DE ADIAMENTO SINE DIE

PROCESSO N°. 513/2019
MODALIDADE: Concorrência Pública nº 001/2019
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços, referente à 
limpeza urbana, que compreende as atividades de limpeza em praias, ruas, vielas 
avenidas, tais como, capina manual, mecânica e biológica, roçada manual e mecânica e 
varrição, transferência e transporte até o destino de bota-fora dos resíduos sólidos. 

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Fica adiada Sine Die a Licitação que seria realizada no dia 01/03/2018 às 15h00.

Armação dos Búzios, 01 de Março de 2019. 

Grazielle Alves Ramalho
 Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CMS-AB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004 DE 14 DE MARÇO DE 2019.
Ofício CMS-AB nº: 012/2019.
03ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2019.
 

 O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 15, II da Lei 

Municipal Nº 1.081, de 16 de janeiro de 2015, CONVOCA o público em geral, todos os 

membros do colegiado, representantes do governo, representantes dos trabalhadores da Saúde, 

representantes dos usuários dos serviços de saúde – para a 03ª REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DE 2019 que será realizada no dia: 14 de Março de 2019, no primeiro 

andar na sala de reuniões da Policlínica Municipal Dr. Carlos Ernesto Stevenson de Oliveira, 

com a primeira chamada às 09h00min e a segunda chamada 09h30 min. com término 

previsto para as 13h00min.

Assunto de pauta: 

1. Apresentação do PMS 18/21.
2. Adequação dos Agentes de Endemias e Saúde.
3. Formulação dos protocolos de ação das comissões.
4. Assuntos Gerais.

 

Respeitosamente,

_____________________________________
MARCELO FRANÇA HENRIQUE
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
de Armação dos Búzios
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