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Quissamã (RJ), 26 de janeiro de 2023.
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República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

Secretaria Municipal de Educação
Departamento de Bolsas de Estudo

Rua Conde de Araruama, nº 425 – Centro - Quissamã - RJ

                               EDITAL DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - 2023

       O Município de Quissamã – RJ, por meio da Secretaria Municipal de Educação, no uso de 
suas atribuições legais, torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 
para a concessão de bolsas de estudo para o ensino superior. O processo seletivo será regido de 
acordo com o que estabelece a Lei Municipal n° 2042 de 20 de maio de 2021, observadas as 
regras definidas no presente Edital de Concessão.

1 - DO OBJETIVO:

        A concessão de bolsas de estudo visa proporcionar acesso por parte dos estudantes 
quissamaenses ao Ensino Superior na modalidade presencial e à distância (EAD).

2 - DO NÚMERO DE BOLSAS DE ESTUDO:

2.1 -  O número de bolsas de estudo a ser concedido para o ano de 2023 é  limitado, conforme 
anexo I deste Edital.

2.2 - A oferta das bolsas de estudo por meio deste edital está fundamentada na Lei N° 2042 de 
20 de maio de 2021 e sua regulamentação, assim como na previsão orçamentária para o ano de 
2023 estabelecida pela Prefeitura Municipal de Quissamã.

2.3 – A determinação do número de vagas ofertadas pela prefeitura levará em conta a sua 
disponibilidade orçamentária.

2.4 -  Caso a disponibilidade orçamentária ultrapasse aquela inicialmente prevista, poderão ser 
concedidas bolsas além das vagas aqui estipuladas, obedecendo a ordem de classificação.

3 - DAS INSCRIÇÕES E RESULTADO:

3.1 - A inscrição será realizada individualmente e deverá obedecer as regras deste edital.

3.2 - O candidato deverá entregar no Protocolo Geral da Prefeitura, situada à rua Conde de 
Araruama, n° 425, Centro, Quissamã, RJ, a ficha devidamente preenchida e assinada e demais 
documentos comprobatórios conforme definidos na Lei 2042 de 20 de maio de 2021, anexos II e 
III deste Edital, no período de 31/01/2023 a 10/02/2023, no horário de 8: 30 às 11:30 e 13:30 às 
16:30, e às sextas-feiras de 8:30 às 11:30.

3.3 -  A seleção dos candidatos será processada pela Comissão de Seleção e Acompanhamento de Bolsas 
de Estudo, a partir da análise dos comprovantes socioeconômicos juntamente com outras documentações 
comprobatórias.

3.4 – Os formulários de declaração socioeconômicos que podem ser utilizados para a comprovação das 
informações estão disponíveis no presente edital, nos anexos VII, VIII, IX  e X. 

3.5 – O candidato deverá apresentar Certidão de Nascimento e/ou Registro Geral (RG) e/ou documento de 
identificação civil válido em todo território nacional dos membros do grupo familiar com respectiva renda de 
cada um para compor o fator de classificação de renda.

3.6 – O candidato deverá apresentar o Termo de Responsabilidade – Anexo V, previamente 
preenchido.

3.7 - Somente será analisado o pedido do candidato que preencher o(s) formulário(s) socioeconômico(s) e 
entregar a documentação comprobatória, tal como estipulado no edital.

3.8 – Em caso de não atendimento de um ou mais requisitos, o candidato será eliminado, 
devendo ser chamado o próximo conforme ordem de classificação.

3.9 - O resultado da classificação geral dos candidatos será publicado no Diário Oficial de 
Quissamã.

4 - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO:

4.1 -  Os candidatos serão pré-selecionados em conformidade com parâmetros de renda mensal 
familiar per capita estabelecidos na  Lei Municipal de Bolsas de Estudo (art. 4°, incisos I, II, III, IV  
e  V, Lei N° 2042 de 20 de maio de 2021), sendo:

I- Bolsa de estudo integral será concedida ao aluno cuja renda mensal familiar per capita não 
exceda o valor de 01 (um) salário mínimo nacional.

II- Bolsa de estudo de 90% será concedida ao aluno cuja renda per capita é de até 02 (dois) 
salários mínimos.

III – Bolsa de estudo de 80% será concedida ao aluno cuja renda per capita é de até 03 (três) 
salários mínimos.

IV – Bolsa de estudo de 70% será concedida ao aluno cuja renda per capita é de até 04 (quatro) 
salários mínimos.

V – Bolsa de estudo de 50% será concedida ao aluno cuja renda per capita ultrapassa 04 
(quatro) salários mínimos.

4.2 – O candidato que concorrer a bolsa de estudo cuja família seja cadastrada no cadÚnico 
(Cadastro Único para Programas Sociais) poderá apresentar a folha resumo.

4.3 -  No caso de empate em relação à renda per capita do candidato, será considerada a maior 
idade.

4.4 – Não será concedida bolsa de estudo ao candidato que já possua curso superior concluído 
ou que já seja beneficiário do Programa de Bolsas do Município.

5 - DA  ANÁLISE DOS DOCUMENTOS:

        A análise dos documentos será realizada pela Comissão de Seleção e Acompanhamento 
de Bolsas de Estudo pautada nas informações contidas nos comprovantes socioeconômicos 
juntamente com a entrega da documentação exigida no anexo II deste Edital. O cálculo da 
Renda será feito a partir da média mensal dos rendimentos  recebidos de todas as pessoas que 
compõem o grupo familiar do(a) candidato(a) e sua posterior divisão pelo mesmo número de 
pessoas que compõe o grupo familiar. Será considerado para análise da média mensal dos 
rendimentos o mês do ano vigente anterior à data de inscrição no processo seletivo ou último 
contracheque.
         
6 - DOS RECURSOS:

6.1 . O recurso deverá ser interposto pelo candidato no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após 
a divulgação do Resultado Preliminar, conforme anexo VI.

6.2 . Somente será aceito recurso devidamente protocolado e autuado no processo de inscrição, 
no Protocolo Geral da Prefeitura, não se admitindo recurso via fax, e-mail e correios.

6.3 . Os recursos deverão ser digitados ou redigidos em letra legível e devidamente assinados 
pelo requerente a bolsa de estudo.

6.4 . Não será admissível a inclusão de quaisquer documentos obrigatórios à inscrição (item 3), 
nesta etapa.

7 - DAS CONDIÇÕES IMPEDITIVAS:

     A Bolsa de Estudo será cancelada quando o candidato incidir em um dos itens abaixo: 

a.  deixar de cumprir os prazos definidos neste Edital;
b. não assinar o Termo de Compromisso no período indicado pelo Setor Responsável caso seja 
contemplado com Bolsa de Estudo; 
c. não entregar a certidão de quitação com o tesouro municipal caso seja contemplado com a 
Bolsa de Estudo;
d. for verificado, a qualquer tempo, que o candidato usou de má-fé ou falsidade nas informações 
prestadas ou ainda evidenciar, objetivamente, por seus bens e recursos, situação 
socioeconômica familiar contrária à situação apresentada;
e. não renovação da bolsa de estudo;
f. candidato que ultrapassar a 2 (duas) disciplinas em dependência;
g. desistência do curso.

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS:

8.1 - O Processo Seletivo para a concessão de Bolsas de Estudo vigorará até o dia 30 de 
novembro de 2023, independente da data de publicação da Classificação Final.

8.2 – O ato da inscrição implicará no conhecimento das regras estabelecidas neste Edital e da 
Lei 2042 de 20 de maio de 2021.

8.3 – A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, 
verificadas a qualquer tempo, tornarão nulos os atos decorrentes do processo seletivo.

8.4 – O candidato classificado terá 06 (seis) dias úteis, após a publicação do resultado final no 
Diário Oficial do Município, para comparecer ao Departamento de Bolsas de Estudo, na 
Secretaria Municipal de Educação,  a fim de tomar ciência da documentação necessária para 
assinar o Termo de Compromisso.

8.5 – O não cumprimento do prazo estipulado no item 8.4 implicará na desistência e perda da 
vaga , não cabendo recurso.

8.6 – O  candidato classificado deverá manter atualizado seu endereço e número de telefone, 
sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização destes.

8.7 – As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital, bem como os casos omissos, serão 
solucionadas pela Comissão de Seleção e Acompanhamento de Bolsas de Estudo, instituída 
pela Portaria n° 21.240/2021.

8.8 – Fica resguardado à Prefeitura Municipal de Quissamã o direito unilateral de cancelar, 
suspender ou adiar o presente Processo Seletivo de Concessão de Bolsas de Estudo, em 
qualquer tempo ou fase.

8.9 – Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação
                                         
                                      
                                                  Quissamã, 27 de janeiro de 2023.

                                                      Marcelo de Souza Batista
                                                          Prefeito em Exercício

           

                                      

                                                    ANEXO I

        NÚMERO DE BOLSAS DE ESTUDO OFERTADAS NO ANO DE 2023 

CURSO TODOS OS CURSOS  MEDICINA
VAGAS 30 02

                                      

                                                    

                                                               ANEXO II

   DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA  A INSCRIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO

N° DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
01 Matrícula em curso de ensino superior autorizado pelo MEC.
02 Comprovante de residência no município (mínimo 6 anos).

03 Comprovante, em nome do candidato, de frequência em estabelecimento de 
ensino, localizado no município (mínimo de 6 anos).

04 Cópia do Histórico Escolar.
05 Certidão de quitação com o tesouro municipal, caso esteja dentro das vagas 

ofertadas.
06 Uma foto colorida 3x4 (recente).

07
Cópia do último contracheque ou documento equivalente de todos os membros 
da família que possuam vínculo empregatício ou exerçam qualquer atividade 
remunerada.

08 Cópia da declaração do Imposto de Renda de todos os membros da família, se houver.

09
Certidão de nascimento e/ou Registro Geral (RG) e/ou documento de identificação civil válido 
em todo território nacional de todos os membros do grupo familiar.

 10 
Número da conta bancária ou de seu representante legal, devidamente acompanhado de 
documento comprobatório da conta bancária e de sua titularidade fornecida pela instituição 
bancária.
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                                                               ANEXO II

   DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA  A INSCRIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO

N° DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
01 Matrícula em curso de ensino superior autorizado pelo MEC.
02 Comprovante de residência no município (mínimo 6 anos).

03 Comprovante, em nome do candidato, de frequência em estabelecimento de 
ensino, localizado no município (mínimo de 6 anos).

04 Cópia do Histórico Escolar.
05 Certidão de quitação com o tesouro municipal, caso esteja dentro das vagas 

ofertadas.
06 Uma foto colorida 3x4 (recente).

07
Cópia do último contracheque ou documento equivalente de todos os membros 
da família que possuam vínculo empregatício ou exerçam qualquer atividade 
remunerada.

08 Cópia da declaração do Imposto de Renda de todos os membros da família, se houver.

09
Certidão de nascimento e/ou Registro Geral (RG) e/ou documento de identificação civil válido 
em todo território nacional de todos os membros do grupo familiar.

 10 
Número da conta bancária ou de seu representante legal, devidamente acompanhado de 
documento comprobatório da conta bancária e de sua titularidade fornecida pela instituição 
bancária.       

                                  

                                                          ANEXO III
                                                 

                                                  FICHA DE INSCRIÇÃO

PEDIDO DE BOLSA
Nome:

Endereço: Telefone(s): Maioridade:
                           

⃣
                

Sim       ⃣   Não
E-mail: Cadastro:

DADOS PESSOAIS
Nascimento: Idade: Sexo: Nacionali

dade: Naturalidade: Estado 
Civil:

                           
⃣  M      ⃣  F

CPF: Identidade: Órgão: Emissão: Responsável:
      ⃣   Próprio    ⃣  Pai    ⃣  Mãe   ⃣  
Outro

TRABALHO
Tipo de trabalho: Salário:

Local de Trabalho: Tel. Trabalho: Horário:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Moradia: Nº pessoas que moram com o 

aluno:
            
⃣ 

      
Própria     ⃣  Alugada      ⃣  Cedida

Servidor 
público: Nome: Esfera:

                   
⃣
            
Sim    ⃣  Não    ⃣  Municipal    ⃣  Estadual    ⃣  

Federal
FILIAÇÃO
Pai: Mãe:

Profissão: Salário: Profissão: Salário:

Trabalho: Telefone: Tempo: Trabalho: Telefone: Tempo:

Situação matrimonial: Pai vivo? Mãe 
viva?

Nº do filho na Constelação 
Familiar:

                        
⃣
           
Sim    ⃣  Não   ⃣  Sim                                                     ⃣  1   ⃣  2   ⃣  3   ⃣  4   ⃣  5   ⃣  6   ⃣  Outro

  ⃣  Não        

CÔNJUGE
Nome: Profissão:

Trabalho: Tel. Trab.: Salário: Tempo:

Observações:

RESPONSÁVEL
Nome: Profissão:

Trabalho: Tel. Trab.: Salário: Tempo:

Parentesco: Tel. Casa: CPF:

Endereço: Observações:

CURSO REQUERIDO
Instituição: Telefone 1
Endereço: Telefone 2
Bairro: E-mail:
Cidade: UF: CEP:
CNPJ Agência e Conta Banco:
Nome do curso Mensalidade:

Ensino    ⃣   E. Médio      ⃣   Graduação Prev. 
término:

Período da 
bolsa    ⃣   Semestral     ⃣   Anual Matrícula:

Ano Letivo: De: Até: Nº: Período/S
érie: Turno:

___/___/___ ___/___/___             
⃣
              

Série
  ⃣  Período

  ⃣  Manhã      ⃣  Tarde
  ⃣  Noite        ⃣  Integral

FAVORECIDO
Nome: CPF/CNPJ: Parentes

co

Banco: Agência: C. Corrente:

PAGAMENTO PADRÃO
                         

⃣
               

Faculdade – Depósito                ⃣  Ressarcimento ao Aluno - Depósito
TRANSPORTE
Transporte para: Veículo: Distância:
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OBSERVAÇÕES

CIÊNCIA
Quissamã, _____ de ______________ de 
_______. Assinatura do Aluno ou Responsável

                                                           ANEXO IV

CRONOGRAMA DO EDITAL PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 2023
    
       

ETAPAS DO PROCESSO PERÍODO

Divulgação do Edital 27/01/2023
Inscrições dos candidatos 31/01/2023 a 10/02/2023

Análises dos documentos e do perfil 
socioeconômico dos candidatos

13/02/2023 a 24/02/2023

Resultado Preliminar   27/02/2023
Recursos 28/02/2023 e 01/03/2023

Análise dos recursos 02/03/2023 a 03/03/2023
Homologação do Resultado Final 07/03/2023

                                              

                                                            ANEXO V

                                          TERMO DE RESPONSABILIDADE

Referência: 
_______________________________________________________________________

Eu, _______________________________________________________ , CPF 
_____________________, 
estou CIENTE de que inclui documentos devidamente rubricados e enumerados, iniciando de 01 
(um) e finalizando em __________ (______________________) folhas incluindo este Termo, 
responsabilizando-me pelo conteúdo e forma apresentada.

                                      Quissamã, em ______ de _________________ de 2023.

                              ______________________________________________________
                                                                  Assinatura

                                               

                                                                                                            ANEXO VI            

                                          REQUERIMENTO PARA RECURSO

NOME: 
_____________________________________________________________________________
__
N° PROCESSO DE INSCRIÇÃO: 
__________________________________________________________
 
À COMISSÃO DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO

Como candidato ao processo Seletivo para Concessão de Bolsas de Estudo, solicito revisão da 
apuração, pelas seguintes razões:
 _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________

                                                Quissamã, ______ de _____________ de _________

                            ____________________________________________________________
                                                                        Assinatura
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Atenção:

1. O recurso deverá ser digitado, não sendo aceito manuscrito;
2. apresentar argumentações claras e concisas;
3. preencher o recurso em 02 (duas) vias, das quais 01 (uma) será retida e a outra 
permanecerá com o candidato, sendo atestada a entrega;
4. não é permitido acostar nenhum documento ao recurso.

                                                        ANEXO VII

                                                     FORMULÁRIO 1

                                      MODELO (desempregado ou do lar)

                                                     DECLARAÇÃO

Eu,______________________________________________________________, portador(a) do 
RG___________________________, CPF _________________________, residente à 
Rua_____________________________________________________________, n°_____, bairro 
_____________, cidade ____________________, estado ________________________, declaro 
sob as penas das Leis Civil e Penal que não recebo atualmente salários, proventos, horas extras, 
comissões, vale alimentação, gratificações eventuais ou não, gratificações por cargo de chefia, 
pensões, pensões alimentícias, aposentadorias, benefícios sociais, pró-labore, outros 
rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, 
rendimentos auferidos do patrimônio, e quaisquer outros.
   
Mantenho-me financeiramente por meio de: ________________________________________.

Para que se firme verdade, assino a presente declaração e assumo a responsabilidade da 
informação prestada sob as penas da Lei (Artigo 299 do Código Penal), junto a Prefeitura de 
Quissamã a qual pleiteio bolsa de estudo.

                               _____________________________________________________
                                                                 (Local e data)

                               _____________________________________________________
                                                           Assinatura do declarante

                                                   ANEXO VIII    

                                                   FORMULÁRIO 2

                                         MODELO (trabalhador informal)

                                                       DECLARAÇÃO

Eu,___________________________________________________________, portador(a) do 
RG________________________, CPF _________________________, residente à 
Rua_________________________________________________________________,n°_____, 
bairro _____________, cidade ____________________, estado ________________________, 
declaro sob as penas das Leis Civil e Penal que trabalho informalmente, exercendo atividade de 
_____________________________               e retiro aproximadamente uma renda mensal de 
R$_____________ (___________________________________________________________).
                                                        (Descrever valor por extenso)
  
Para que se firme verdade, assino a presente declaração e assumo a responsabilidade da 
informação prestada sob as penas da Lei (Artigo 299 do Código Penal), junto a Prefeitura de 
Quissamã a qual pleiteio bolsa de estudo.

                               _____________________________________________________
                                                                 (Local e data)

                               _____________________________________________________
                                                           Assinatura do declarante

                                                   ANEXO VIII    

                                                   FORMULÁRIO 2

                                         MODELO (trabalhador informal)

                                                       DECLARAÇÃO

Eu,___________________________________________________________, portador(a) do 
RG________________________, CPF _________________________, residente à 
Rua_________________________________________________________________,n°_____, 
bairro _____________, cidade ____________________, estado ________________________, 
declaro sob as penas das Leis Civil e Penal que trabalho informalmente, exercendo atividade de 
_____________________________               e retiro aproximadamente uma renda mensal de 
R$_____________ (___________________________________________________________).
                                                        (Descrever valor por extenso)
  
Para que se firme verdade, assino a presente declaração e assumo a responsabilidade da 
informação prestada sob as penas da Lei (Artigo 299 do Código Penal), junto a Prefeitura de 
Quissamã a qual pleiteio bolsa de estudo.

                               _____________________________________________________
                                                                 (Local e data)

                               _____________________________________________________
                                                           Assinatura do declarante

                                                      ANEXO IX

                                                  FORMULÁRIO 3

               MODELO - Pensão Alimentícia (sem acordo homologado judicialmente)

                                                     DECLARAÇÃO

Eu,_____________________________________________________, portador(a) do RG. 
___________________, e CPF _________________________, residente e domiciliada (o) à 
Rua _______________________________________________________, n° ______, bairro 
_____________, cidade ____________________, estado ________________, declaro sob as 
penas das Leis Civil e Penal que ____________ pensão alimentícia (pago/recebo) 
                                                      (recebo/pago)
para__________________________________________, no valor mensal de R$ ____________
                      (nome do menor beneficiado)
 (________________________________________________________).
                       (descrever o valor pago)

Para que se firme verdade, assino a presente declaração e assumo a responsabilidade da 
informação prestada sob as penas da Lei (Artigo 299 do Código Penal), junto a Prefeitura de 
Quissamã a qual pleiteio bolsa de estudo.

                               _____________________________________________________
                                                           Assinatura do declarante

                                                      ANEXO IX

                                                  FORMULÁRIO 3

               MODELO - Pensão Alimentícia (sem acordo homologado judicialmente)

                                                     DECLARAÇÃO

Eu,_____________________________________________________, portador(a) do RG. 
___________________, e CPF _________________________, residente e domiciliada (o) à 
Rua _______________________________________________________, n° ______, bairro 
_____________, cidade ____________________, estado ________________, declaro sob as 
penas das Leis Civil e Penal que ____________ pensão alimentícia (pago/recebo) 
                                                      (recebo/pago)
para__________________________________________, no valor mensal de R$ ____________
                      (nome do menor beneficiado)
 (________________________________________________________).
                       (descrever o valor pago)

Para que se firme verdade, assino a presente declaração e assumo a responsabilidade da 
informação prestada sob as penas da Lei (Artigo 299 do Código Penal), junto a Prefeitura de 
Quissamã a qual pleiteio bolsa de estudo.

                               _____________________________________________________
                                                                 (Local e data)

                               _____________________________________________________
                                        Assinatura do pagante (pai/mãe/responsável)

                             

                                 ____________________________________________________
                                         Assinatura do beneficiário - (pai/mãe/responsável)
                                            

                                                         ANEXO X

                                                     FORMULÁRIO 4

                             MODELO   - Declaração Proprietário do Imóvel
                                 (moradia alugada sem contrato de locação)

Eu,_____________________________________________________, portador(a) do RG. 
___________________  e CPF _________________________, residente e domiciliada (o) à 
Rua___________________________________________________________, n°_____, bairro 
_____________, cidade ____________________, estado _____________, declaro que, o imóvel 
de minha  propriedade, sito à Rua 
_____________________________________________________,nº_________bairro_________
_________cidade________________estado_______________, foi alugado para moradia do (a) 
Sr.(a)________________________________________________________, portador(a) do  
RG_____________________ e CPF _______________________, com ônus de 
R$______________ ( _________________________________________) por mês, por período 
de ___/___/____ à ___/___/_____. 

Para que se firme verdade, assino a presente declaração e assumo a responsabilidade da 
informação prestada sob as penas da Lei (Artigo 299 do Código Penal).

                               _____________________________________________________
                                                                 (Local e data)

                               _____________________________________________________
                                                                Proprietário do imóvel
                                                    (Reconhecer assinatura em cartório) 

EXTRATO DE CONTRATO 

1 – CONTRATO Nº 020/2023.
2 – Fato gerador: Requisição de Contratação nº 188/2023 – 
Inexigibilidade nº 017/2023 – Processo nº 468/2023 – SECPLA.
3 – Celebrado entre o Município de Quissamã e a empresa GT 
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
4 – Objeto: Contratação de empresa para apresentação artística 
do artista  “DENNIS”, para atender a programação do Verão Viver 
Quissamã, na Praia de João Francisco, Quissamã/RJ, conforme 
projeto básico que integra este contrato.
5 – Prazo: A apresentação ocorrerá no dia 27/01/2023, conforme 
projeto básico.
6 – Forma de Pagamento: Em 02 (duas) parcelas, conforme 
Cronograma de Desembolso.
7 – Valor total: R$ 298.750,00 (duzentos e noventa e oito mil, 
setecentos e cinquenta reais).

Quissamã (RJ), 26 de janeiro de 2023.

Kitiely Paula Nunes de Freitas
Secretária Municipal de Cultura,

Patrimônio Histórico e Lazer

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
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P O R T A R I A Nº 23.151/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE: Designar a servidora pública LIDIA MARINS DE SOUZA 
HENRIQUE, mat. 7603, para responder pelo expediente do Assessor 
Executivo do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico – 
MARCOS JOSÉ LEOTÉRIO, mat. 13055, lotados na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, no 
período de 1º de fevereiro de 2023 a 15 de fevereiro de 2023, por 
motivo de férias.

Gabinete do Prefeito, 25 de janeiro de 2023.

MARCELO DE SOUZA BATISTA
Prefeito em exercício

R .J .

R .J .

P O R T A R I A Nº 23.154/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: Permutar as servidoras públicas abaixo relacionadas, a partir de 1º de 
fevereiro de 2023, de acordo com o processo n° 14506/2022.

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ MUNICÍPIO DE ARARUAMA

MAT. SERVIDOR FUNÇÃO MAT. SERVIDOR FUNÇÃO

5611 Alice Lourenço da Silva Professor I 9961947 Priscila Maria Vieira Salgado Ramos Professor II

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2023.

MARCELO DE SOUZA BATISTA
Prefeito em exercício

R .J .

R .J .

P O R T A R I A Nº 23.154/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: Permutar as servidoras públicas abaixo relacionadas, a partir de 1º de 
fevereiro de 2023, de acordo com o processo n° 14506/2022.

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ MUNICÍPIO DE ARARUAMA

MAT. SERVIDOR FUNÇÃO MAT. SERVIDOR FUNÇÃO

5611 Alice Lourenço da Silva Professor I 9961947 Priscila Maria Vieira Salgado Ramos Professor II

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2023.

MARCELO DE SOUZA BATISTA
Prefeito em exercício

P O R T A R I A Nº 23.152/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE: Conceder Licença por Motivo de Doença em Pessoa 
da Família à servidora pública ENIDIA APARECIDA DE ALMEIDA, 
Agente Comunitária de Saúde, mat. n° 2813, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, no período de 03 de janeiro de 2023 a 1º de 
fevereiro de 2023, nos termos do art. 104 da Lei Complementar n° 
006/2019, de acordo com o processo nº 313/2023.

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2023.

MARCELO DE SOUZA BATISTA
Prefeito em exercício

R .J .

R .J .

P O R T A R I A Nº 23.153/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: Cancelar, a pedido, a permuta das servidoras públicas abaixo relacionadas, 
a partir de 1º de fevereiro de 2023, de acordo com o processo nº 850/2023.

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA

MAT. SERVIDOR FUNÇÃO MAT. SERVIDOR FUNÇÃO

5927 MANUELA SILVA BARBOSA 
MACIEL

PROFESSOR I 10391 JULYANA DE OLIVEIRA 
SILVA

PROFESSOR I

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2023.

MARCELO DE SOUZA BATISTA
Prefeito em exercício

R .J .

R .J .

P O R T A R I A Nº 23.153/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: Cancelar, a pedido, a permuta das servidoras públicas abaixo relacionadas, 
a partir de 1º de fevereiro de 2023, de acordo com o processo nº 850/2023.

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA

MAT. SERVIDOR FUNÇÃO MAT. SERVIDOR FUNÇÃO

5927 MANUELA SILVA BARBOSA 
MACIEL

PROFESSOR I 10391 JULYANA DE OLIVEIRA 
SILVA

PROFESSOR I

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2023.

MARCELO DE SOUZA BATISTA
Prefeito em exercício

R .J .

R .J .

P O R T A R I A Nº 23.153/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: Cancelar, a pedido, a permuta das servidoras públicas abaixo relacionadas, 
a partir de 1º de fevereiro de 2023, de acordo com o processo nº 850/2023.

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA

MAT. SERVIDOR FUNÇÃO MAT. SERVIDOR FUNÇÃO

5927 MANUELA SILVA BARBOSA 
MACIEL

PROFESSOR I 10391 JULYANA DE OLIVEIRA 
SILVA

PROFESSOR I

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2023.

MARCELO DE SOUZA BATISTA
Prefeito em exercício


