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PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 
SÃO GONÇALO 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
Em, 18 de maio de 2020. 

GABINETE DO PREFEITO 
LEI N° 1165/2020 

AUTORIZA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SÃO GONÇALO A FORNECER CESTA BÁSICA 
AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A 
SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM 
VIRTUDE DO COVID 19 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e EU 
sanciono e promulgo a seguinte a Lei: 

Art. 1° - Fica autorizada a Prefeitura do Município de São 
Gonçalo a fornecer cesta básica às famílias dos alunos da rede 
pública municipal de ensino durante a suspensão das aulas 
presenciais em virtude do COVID-19. 

Art. 2° - As cestas básicas poderão ser montadas com 
os itens da merenda escolar já devidamente adquirida ou com 
qualquer outro recurso destinado para esse fim.  

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará no prazo de 2 
dias a presente Lei, tendo em vista a urgência em virtude do 
COVID-19. 

Art. 4° - A presente Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  

São Gonçalo, 15 de maio de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 
Projeto de Lei n° 0070/2020 
Autoria: Vereador Vinícius  
LEI N° 1166/2020 

AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO NO PODER LEGISLATIVO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS, ALTERA 
DISPOSITIVOS QUE MENCIONA A LEI 
MUNICIPAL Nº 939/2019 E DÁ OUTRAS 
CORRELATAS PROVIDÊNCIAS. 

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e EU 
sanciono e promulgo a seguinte a Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Legislativo autorizado a realizar 
concurso público de provas e títulos para preenchimento de 
cargos efetivos estabelecidos na forma da Lei Municipal nº 939 
de 14 de janeiro de 2019, respeitadas as regras nela estabeleci-
das, bem como, no que couber, as disposições do edital elabo-
rado para este fim. 

Parágrafo único – O quantitativo de vagas a serem pre-
enchidas através de concurso público autorizado no CAPUT 
deste artigo será definido no instrumento convocatório, estan-
do limitado à disponibilidade de vagas para cada cargo confor-
me definido na legislação. 

Art. 2° - Fica criado na Lei 939 de 14 de janeiro de 2019 o 
cargo de Analista Legislativo – Especialidade Auditor Interno 
para atendimento às orientações do Tribunal de Contas do Es-
tado do Rio de Janeiro no Manual de Controle Interno. 

§ 1° - Serão disponibilizadas 3 vagas para o cargo pre-
visto no CAPUT deste artigo, sem qualquer impacto orçamentá-
rio e financeiro, por meio da redução do quantitativo dos se-
guintes cargos: 

I - Analista Legislativo – Especialidade: Enfermagem: 
redução de 3 para 2 cargos; 

II - Analista Legislativo – Especialidade: Medicina: redu-
ção de 3 para 2 cargos; 

III - Analista Legislativo – Especialidade: Bibliotecono-
mia: redução de 2 para 1 cargo. 

§ 2° - Os requisitos e atribuições do cargo estabelecido 
no CAPUT deste artigo serão os seguintes: 

I – Requisitos: 
a. Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
curso de graduação de nível superior em qualquer 
área de formação, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC) exclusivamente nas áreas de Direito, Ciências 
Contábeis e Economia; 
b. Comprovação de experiência de no mínimo 3 anos 
de prestação de efetivo serviço em órgão de adminis-
tração pública de qualquer esfera governamental.  

II – Atribuições: 
a.  Exercer as atividades relacionadas à auditoria de 
processos e procedimentos administrativos relacio-
nados à geração de despesas na área em que for de-
signado; 
b. Dar suporte técnico e de orientação aos setores 
quanto à realização dos procedimentos em atendimen-
to às determinações do Sistema de Controle Interno e 
da legislação aplicável; 
c. Promover a elaboração de planos de auditoria, cro-
nogramas e checklists de auditoria de acordo com as 
características das atividades objeto de atuação para 
garantir o cumprimento da legislação; 
d. Exercício de atividades de suporte ao Departamento 
de Controle Interno no exercício descentralizado de 
suas atividades em atendimento às determinações da 
legislação e das orientações dos Órgãos Fiscalizado-
res; 
e. Elaborar relatórios técnicos acerca dos processos e 
procedimentos avaliados; 
f. Atuar diretamente nas unidades de controle interno 
instituídas nos setores do Poder Legislativo pelo De-
partamento de Controle Interno; 
g. Promoção das atividades relacionadas ao acompa-
nhamento e suporte técnico no desenvolvimento das 
ações relacionadas à Tomadas de Contas pelos servi-
dores designados para estas funções; 
h. Realização de outras atividades relacionadas ao 
atendimento das diretrizes do Sistema de Controle In-
terno. 

Art. 3° - A gratificação prevista no art. 4º da Lei Munici-
pal 939 de 14 de janeiro de 2019 poderá ser concedida até o 
limite 150% sobre o vencimento base. 

Art. 4° - Fica criado na Lei 939 de 14 de janeiro de 2019 o 
cargo de Analista Legislativo – Especialidade Arquiteto. 

§ 1º - Será disponibilizada 1 vaga para o cargo previsto 
no CAPUT deste artigo, sem qualquer impacto orçamentário e 
financeiro, por meio da redução do quantitativo do seguinte 
cargo: 

I - Analista Legislativo – Especialidade: Engenheiro Ci-
vil: redução de 2 para 1 cargos. 

§ 2º - Os requisitos e atribuições do cargo estabelecido 
no CAPUT deste artigo serão os seguintes: 

I – Requisito: 
a. Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
curso de graduação de nível superior na área de Ar-
quitetura, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); 
b. Comprovação de inscrição na entidade de classe – 
CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou outra 
que venha substituir. 

II – Atribuições: 
a. Executar estudos, planejamentos, projetos e especi-
ficações de edificações, conjuntos arquitetônicos e 
monumentos, arquitetura paisagística e de interiores; 
b. Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica; 
c. Prestar assistência, assessoria e consultoria para 
planejamento físico, local, urbano, regional e ambien-
tal; 
d. Supervisionar e fiscalizar obras e serviços técnicos 
em edificações, conjuntos arquitetônicos e monumen-
tos, arquitetura paisagística e de interiores; 
e. Executar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, 
laudo e parecer técnico em projetos de obras e edifi-
cações, incluindo os procedimentos necessários para 
emissão de alvarás; 
f. Desempenhar ensino, pesquisa, análise, experimen-
tação, ensaio e divulgação técnica de planejamento fí-
sico, local, urbano e regional; 
g. Executar outras atividades correlatas à função. 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.  

São Gonçalo, 15 de maio de 2020. 
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JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 
Projeto de Lei n° 0090/2020 
Autoria: Mesa Diretora   
LEI N° 1167/2020 

CONCEDE O TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA 
MUNICIPAL AO INSTITUTO USINA SOCIAL.  

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e EU 
sanciono e promulgo a seguinte a Lei: 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Utilidade Pública 
Municipal ao Instituto Usina Social, situado à Rua Américo Ro-
drigues, nº 77, casa 01, Patronato, São Gonçalo, RJ, CEP: 
24.435-280, passando a gozar de favores e isenções que por Lei 
lhe competirem.  

Art. 2º - A utilidade pública prevista no artigo anterior 
será aplicada, no que couber no âmbito do Município de São 
Gonçalo, responsabilizando-se a Prefeitura de São Gonçalo 
pelas providências necessárias ao cumprimento da legislação.  

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação revogadas as disposições em contrário. 

São Gonçalo, 15 de maio de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 
Projeto de Lei n° 0008/2018 
Autoria: Vereador Bruno Porto 

SEMAD 
Licença Sem Vencimentos: 

MAT. NOME FUNÇÃO PRAZO INÍCIO PROCESSO 

22.640 
ADRIANA DE 
CARVALHO 
VALENTIM 

PROFESSOR 
DOCENTE I / 
ARTES 

02 
anos 04/05/2020 8.724/2020 

Port. nº 183/SUBRH/SEMAD/2020 – Concede 02 (dois) anos. 
PORTARIA 185/SUBRH/SEMAD/2020 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a dele-
gação de competência determinada pelo Decreto 228/2018, de 
01 de novembro de 2018. 

RESOLVE, de acordo com o PROCESSO 14900/2020, in-
terromper a Licença para acompanhamento de cônjuge, da 
servidora MARILUCIA ALBUQUERQUE DE SOUZA, matrícula 
21.957, no cargo de PROFESSOR DOCENTE II, a partir de 
27/04/2020. 

São Gonçalo, 13 de maio de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 

Secretária Municipal de Administração 
DESPACHO DA SECRETARIA 

Defiro os processos abaixo relacionados: 
Processos nos  14925/2020, 14926/2020, 14929/2020, 14931/2020, 
14932/2020, 14933/2020, 14935/2020, 14936/2020, 14938/2020, 
14941/2020, 14971/2020, 14972/2020 e 15666/2020. 

São Gonçalo, 15 maio de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 

Secretária Municipal de Administração 
DESPACHO DA SECRETARIA 

Indefiro o processo abaixo relacionado: 
Processo nº 15333/2020. 

São Gonçalo, 15 maio de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 

Secretária Municipal de Administração 
SEMFA 

EXTRATO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E SIMPLISS 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, 
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 
SISTEMA DE INFORMÁTICA COM 
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA 
PARA GERAÇÃO, ARMAZENAMENTO, 
DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA NOTA 
FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO E DA 
DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS 
ELETRÔNICO, ALÉM DO APOIO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO QUE FOR NECESSÁRIO PARA 
A TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS 
PARA GERENCIAMENTO E 
OPERACIONALIZAÇÃO LOCAL DA SOLUÇÃO 
DE GESTÃO DO TRIBUTO MUNICIPAL.  

Processo Administrativo: 33.230/2017. 

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e SIMPLISS SISTEMAS 
DE INFORMAÇÃO LTDA. 
Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada em pres-
tação de serviços técnicos, implantação e operacionalização de 
sistema de informática, com fornecimento de solução completa 
para geração, armazenamento, disponibilização e utilização da 
nota fiscal de serviço eletrônico e da declaração mensal de 
serviços eletrônicos, além do apoio técnico especializado que 
for necessário para a transferência de conhecimentos para o 
gerenciamento e operacionalização local da solução de gestão 
do tributo municipal, incluindo: manutenção corretiva, adaptati-
va e preventiva e disponibilização do ambiente tecnológico 
necessário conforme especificações contidas no Projeto Bási-
co, Anexo I do Edital de Concorrência Pública nº 002/2019. 
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 
2024.04.129.2055.2158, Natureza de Despesa nº 3.3.90.39.00, 
Fonte de Recurso nº 00, para o exercício de 2020 e as despesas 
dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações 
Orçamentárias consignadas para essas atividades nos respec-
tivos exercícios. 
Prazo: Vigência do presente contrato terá vigência de 12 (doze) 
meses, a contar da publicação de seu extrato no Diário Oficial 
Eletrônico do Município de São Gonçalo, podendo ser prorro-
gado na forma do Art. 57, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, 
uma vez que se trata de locação de licença de utilização 
do programa de informática. 
Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação apli-
cável a espécie e pelas normas previstas na Lei Federal n.º 
8.666 de 21 de junho de 1993. 

São Gonçalo, 14 de maio de 2020. 
EDUARDO DA SILVA COMBAT 

Secretário Municipal de Fazenda 
IPASG 

PORTARIA PRES/DPV Nº 83/2020, DE 28 DE ABRIL DE 2020. 
RESOLVE: aposentar SUELY DIAS DANTAS, matrícula nº 10587, 
função Assistente Social, referência II-10, a contar da publica-
ção desta Portaria, com proventos integrais, conforme artigo 3º, 
incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005 e processo 
nº 001195/2019. 

FIXAÇÃO DE PROVENTOS 
Processo nº 001195/2019, SUELY DIAS DANTAS, matrícula nº 
10587, função Assistente Social, referência II-10, aposentada 
com proventos integrais conforme Portaria nº 83/2020, a contar 
da data de publicação deste ato. 
PORTARIA PRES/DPV Nº 85/2020, DE 08 DE MAIO DE 2020. 
RESOLVE: Reverter a contar de 14/04/2020, em razão do alcan-
ce da maioridade, a cota de pensão de Josué Lisboa Vieira de 
Mello da Costa, matricula nº 80.728, em favor de VALÉRIA LIS-
BOA VIEIRA DE MELLO, matrícula nº 80.727, beneficiária do ex-
servidor José Mauro Silva da Costa, matricula nº 11.838, função 
Professor Docente II, de acordo com o artigo 30 da Lei Munici-
pal 009/06, referente a 100% do benefício de pensão, conforme 
processo nº 224/2020. 
PORTARIA n.º 21/2020. 

PRORROGA A SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO 
AO PÚBLICO, NOS DOMÍNIOS DO IPASG. 

A Presidente do Instituto de Previdência e Assistência 
dos Servidores Municipais de São Gonçalo – IPASG, no uso das 
atribuições do seu cargo, com fulcro na Portaria n.º 2511/2013, 
na Lei Municipal n.º 286/2010 c/c Lei Municipal n.º 050/1991 e no 
Decreto Municipal n.º 39/1990: 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 119/2020; 
CONSIDERANDO que a classificação da situação mun-

dial do Novo Coronavírus como pandemia significa o risco po-
tencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de 
forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido 
identificados como de transmissão interna; 

CONSIDERANDO que o COVID-19 tem taxa de mortali-
dade que se eleva entre idoso e pessoas com doenças crôni-
cas; 

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público reduzir as 
possibilidades de contágio do coronavírus (Sars-COV-2), cau-
sador da doença COVID-19; 

RESOLVE: 
Art. 1º - Prorrogar os efeitos da Portaria n.º 07/2020 até o 

dia 31/05/2020. 
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigência na data de sua 

publicação. 
São Gonçalo, 15 de maio de 2020. 

MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 
Presidente IPASG 

SMDSIA 
NOTIFICAÇÃO Nº 001/SMDSIA/2020 

A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, Designada pela Porta-
ria nº 023/SMDSIA/2019 resolve, NOTIFICAR, o ex Prefeito Sr. 
NEILTON MULIM, para que no prazo de até 10 (dez) dias a con-
tar da publicação desta, compareça à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, Infância e Adolescência (Sala do Setor 
Jurídico), à Rua Dr. Porciúncula, 395, Edifício 02 (Antigo 3º Ba-
talhão de Infantaria – B.I) – Venda da Cruz – São Gonçalo, R.J., 
para prestar informações, tomar ciência e apresentar defesa 
acerca da conclusão dos trabalhos da Comissão de Tomada de 
Contas instaurada pela Portaria supracitada, cujo objeto foi a 
apuração dos fatos, identificar os responsáveis e quantificar o 
dano causado ao erário relativo a execução do Convênio 
802332/2014 – firmado junto ao Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome, cujo objeto refere-se a estruturação 
da Rede de Proteção Social Especial.  

SÃO GONÇALO, 11 de maio de 2020. 
LUIZ EDUARDO CALDAS DA SILVA 

Presidente da Comissão de Tomadas de Contas 
(Portaria nº 023/SMDSIA/2019) 

FUNASG 
PORTARIA Nº 22/2020/PRES/FUNASG 

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE 
SÃO GONÇALO/FUNASG, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM O 
ARTIGO 10, “D”, DO DECRETO Nº 457/2011 E DO 
ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 
063/2020, COMO MEDIDA TEMPORÁRIA DE 
PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19), NO ÂMBITO DA 
FUNASG. 

DETERMINA: 
Art. 1º - A prorrogação da suspensão de todo atendi-

mento ao público externo da FUNASG até o dia 31 de maio de 
2020, de acordo com o Decreto Municipal nº 119/2020 e nos 
termos do Decreto Estadual nº 47.027/2020, visando a diminuir 
a circulação dos servidores, usuários e do público em geral, 
como medida de prevenção ao contágio pelo novo Corona Ví-
rus. 

Parágrafo único: As atividades administrativas perma-
necerão em funcionamento, devendo assim os servidores da 
FUNASG exercerem suas funções laborais, preferencialmente, 
fora das instalações físicas do órgão de lotação, em trabalho 
remoto - regime “home office” (teletrabalho), mediante a utiliza-
ção de tecnologia de informação e de comunicação disponíveis. 

Art. 2º - Esta Portaria revoga as disposições da Portaria 
20/2020/PRES/FUNASG, naquilo em que lhe for contrária. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

São Gonçalo, 15 de maio de 2020. 
CLAUDIA TAROUQUELLA DA SILVA BRANDÃO 

Presidente da FUNASG 
AVISO 

Processo Seletivo Simplificado – Chamamento Público. 
Edital nº 02/2020- RESULTADO 
Processo Nº 142/2020 

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO, no 
uso de suas atribuições legais, vem informar que a candidata, 
constante do processo administrativo 142/2020, foi declarada 
habilitada e classificada e preencheu as formalidades do edital 
de processo seletivo simplificado:  
1º ELIANE FAUSTINO TORRES – CPF nº 280.514.754-53 

São Gonçalo, 15/05/2020 
CLAUDIA T. S. BRANDÃO 

Presidente da FUNASG 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA O EDITAL 
N.° 02/2020 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFIS-
SIONAIS PARA ATUAREM NA FUNASG. 

A Presidente da Fundação Municipal de Assistência à 
Saúde dos Servidores de São Gonçalo - FUNASG, em cumpri-
mento aos princípios previstos no art. 2º, I, da Lei Municipal n.º 
447 de 21 de junho de 2012, c/c com parágrafo único do art. 13 
da Lei Municipal 375/2011, torna pública a prorrogação de ins-
crições por 10 (dez) dias úteis o Processo Seletivo Simplificado 
destinado a selecionar candidatos (as) para 02 (duas) vagas, 
que vise a atender as necessidades temporárias de excepcional 
interesse público da FUNASG, para a contratação de profissio-
nais auxiliares de serviços gerais/limpeza, para atuarem na 
Fundação, pelo período 06 (seis) meses ou até a contratação da 
empresa especializada na prestação dos serviços, seguindo-se 
as normas e condições constantes do presente Edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1.1 - Constitui objeto do presente Edital a seleção sim-

plificada para contratação temporária de profissional com esco-
laridade mínima de nível fundamental completo, para atuar jun-
to à FUNASG na área de auxiliar de serviços gerais/limpeza, 
pelo prazo de 06 (seis) meses ou até a contratação de empresa 
especializada na prestação dos serviços. O processo seletivo 
simplificado visa atender essa excepcionalidade momentânea, 
visto já existir processo de licitação em curso, para contratação 
de empresa especializada em limpeza. 

Visando o preenchimento de 02 (duas) vagas, no prazo 
de validade do presente processo seletivo, e de acordo com a 
necessidade operacional, financeira e orçamentária da FU-
NASG. 

1.2 - O processo seletivo simplificado será constituído 
de etapa única, através de análise de curriculum vitae e respec-
tivos documentos, de acordo com termos deste edital.  

1.3 - Etapa Única: Habilitação, com análise de curricu-
lum vitae e documentação pertinente, conforme solicitado neste 
edital.  

1.4 - A remuneração bruta total do contrato será de R$ 
1.045,00 (Mil e quarenta e cinco reais). 

2. DO QUADRO DE VAGAS: 
2.1- O processo seletivo simplificado selecionará 02 

(dois) profissionais para atuarem nas dependências da FU-
NASG: Serviços Gerais/limpeza, com carga horária de 40 horas 
semanais. 

2.2 - Não será permitida inscrição por procuração e não 
será cobrada taxa de inscrição.  

2.3 - Diante das regras de isolamento e condições sani-
tárias, imposta em decorrência da pandemia do COVID-19, o 
candidato deverá enviar o curriculum vitae e documentos perti-
nentes, por meio eletrônico. 

2.4 - Os currículos deverão ser entregues, acompanhado 
das cópias dos documentos exigidos para o endereço eletrôni-
co: dpa@funasg.rj.gov.br Será disponibilizado o número (021) 
99683-2203 para o candidato tirar dúvidas referentes ao pro-
cesso seletivo durante o período de inscrição. 

2.5 - O prazo para o envio do currículo e documentos 
será de 10 (dez) dias corridos, a partir da publicação do presen-
te edital. 

2.6 - O candidato deverá entregar os documentos origi-
nais no RH, conforme os enviados eletronicamente, na assina-
tura do contrato para conferência e validação sob pena de eli-
minação na falta de qualquer documento ou na identificação de 
irregularidades no certame. 

2.7 - Não será admitido documento enviado fora do pra-
zo estabelecido. 

2.8 - O candidato deverá enviar o currículo e os seguin-
tes documentos:  

a) Identidade;  
b) CPF;  
c) Título de eleitor com comprovante da última votação;  
d) Comprovante de residência atualizado (conta de 
água, luz ou telefone fixo);  
e) Declaração de que não possui outro cargo, função ou 
emprego na Administração Municipal. 
f) Cópia do certificado de reservista do candidato mas-
culino. 
g) Cópia do diploma, que comprove a escolaridade mí-
nima exigida. 
h) Certidão negativa (estadual e federal) de anteceden-
tes criminais, que poderá ser extraída via internet; 
3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

mailto:dpa@funasg.rj.gov.br
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3.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das 

prerrogativas previstas na Constituição Federal no Artigo 12, 
Parágrafo 1º e 2º;  

3.2 - Estar em dia com as obrigações resultantes da Le-
gislação Eleitoral;  

3.3 - Não registrar antecedentes criminais, achando-se 
no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;  

3.4 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos 
na data do encerramento das inscrições;  

3.5 - Possuir os requisitos exigidos de acordo com este 
Edital;  

3.6 - Não exercer outro cargo, função ou emprego na 
Administração Municipal. 

3.7 – Possuir formação mínima (nível fundamental com-
pleto) de escolaridade. 

4. DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIM-
PLIFICADO E DA CONTRATAÇÃO: 

4.1- Durante o período de validade do Processo Seletivo 
Simplificado a FUNASG, através da Diretoria de Administração 
e Finanças, reserva-se o direito de proceder às convocações, 
de acordo com a disponibilidade financeira/orçamentária e ob-
servando o número de vagas existentes conforme este Edital.  

4.2 - O resultado final do Processo Seletivo Simplificado 
será obtido na Avaliação do Curriculun Vitae e entrega da do-
cumentação exigida e será devidamente publicado no Diário 
Oficial para efeito de Homologação do certame.  

4.3 - O Resultado Final do Processo Seletivo Simplifica-
do será encaminhado pela Diretoria de Administração e Finan-
ças a Presidente da FUNASG, a qual promoverá a homologação 
do mesmo em ato próprio. A Gerência de Recursos Humanos 
convocará os candidatos habilitados de acordo com necessi-
dade da FUNASG, para que se apresentem no local, munidos 
das documentações originais enviadas eletronicamente, a fim 
de assinarem o contrato de prestação de serviço temporário, 
tornando sem efeito a classificação do candidato que não se 
apresentar no prazo estabelecido.  

5. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
5.1 - O prazo de validade desta seleção é de 01 (um) ano, 

contado da homologação do resultado, podendo ser prorroga-
do por igual período.  

5.2 - O envio dos currículos obriga os candidatos a to-
dos os termos deste edital. 

5.3 - A constatação, a qualquer tempo, de informação 
falsa no currículo ou na documentação correspondente, faz 
nulo todo o procedimento em relação ao candidato, inclusive a 
contratação, sem prejuízo das demais providências cabíveis;  

5.4 - Os casos omissos serão resolvidos pelo setor res-
ponsável pela presente seleção simplificada, conforme dispos-
to neste Edital.   

5.5 - Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alte-
rações, atualizações ou acréscimos, sendo realizada a devida 
publicação em Diário Oficial.   

5.6 - A classificação neste certame é, exclusivamente, 
para contratação temporária disposta neste Edital, não poden-
do em hipótese nenhuma ser utilizada em outro processo sele-
tivo.   

5.7 - O contrato proveniente deste processo seletivo po-
derá ser alterado mediante Termo Aditivo convencionado entre 
as partes, desde que não contrarie o objeto da presente contra-
tação.  

5.8 - A rescisão, desistência ou desfazimento do contra-
to não dará direito à convocação do candidato imediato classi-
ficado, conforme ordem de classificação, eis que dependerá da 
necessidade temporária e da disponibilidade financei-
ra/orçamentária da FUNASG.  

5.9 - Este Edital entra em vigor e começa a produzir 
seus efeitos legais a partir da data de sua publicação. 

São Gonçalo, 15 de maio de 2020. 
CLAUDIA T. S. BRANDÃO 

Presidente da FUNASG 
FMS 

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1051/2020 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso 
de suas atribuições, fundamentado nos elementos constantes 
nos presentes autos, tendo em vista o não cumprimento da 
entrega dos produtos no prazo especificado, RESOLVE CAN-

CELAR O TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município em 08 
de abril de 2020, que objetivou a aquisição de Máscaras descar-
táveis N95 em atendimento a demanda do COVID-19 e conse-
quentemente a Nota de Empenho nº 437/2020, no valor de R$ 
700.0000,00 (Setecentos mil Reais), pela empresa: LVR MATE-
RIAIS HOSPITALARES EIRELI – CNPJ 10.542.138/0001-76. 

São Gonçalo, 14 de maio de 2020. 
DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS 

Presidente da Fundação Municipal de Saúde 
EXTRATO DE CANCELAMENTO DE NOTA DE EMPENHO Nº 
507/2020 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1151/2020 
O Presidente da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas 
atribuições, fundamentado nos elementos constantes nos pre-
sentes autos, tendo em vista o não cumprimento da entrega 
dos produtos no prazo especificado, RESOLVE CANCELAR 
NOTA DE EMPENHO Nº 507/2020, no valor de R$ 1.360,00 (Um 
mil, trezentos e sessenta Reais), referente a empresa OXIGEL 
MATERIAIS HOSPITALARES IND. E COM. EIRELI– CNPJ 
49.353.956/0001-66, publicado no Diário Oficial Eletrônico do 
Município em 20 de abril de 2020, que objetiva a aquisição de 
insumos hospitalares III, devido a pandemia Corona Vírus (CO-
VID-19), que afeta o Município de São Gonçalo. Ficando ratifi-
cada as demais condições estabelecidas. 

São Gonçalo, 14 de maio de 2020. 
DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS 

Presidente da Fundação Municipal de Saúde 
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Continuação do D.O.E. em 18/05/2020
Exonera:
a contar de 18 de maio de 2020, os servidores abaixo
relacionados, do cargo em comissão de Assessor Especial -
Símbolo SSM, da(o) Gabinete do Prefeito.

MAT. NOME
118421 MANUEL FELIPE PEREIRA PINTO MONTEIRO
118597 DURVAL DUARTE NETO

Port. nº 626/2020


