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1117556 ROSANE DESTRI RANGEL AFFONSO 37
1118831 SANDRO LUIZ DOS SANTOS MACHADO 40
1116720 SHEILA PINTO DE GARRIDO 29
1115342 SIDNEI BRAGA MASCENA 27
1113250 THAIS DE SALES RIBEIRO 16
1115663 THAIS FIGUEIREDO ALVES 30
1114082 THIAGO AUGUSTO DE LIMA 22
1113522 THIAGO DE OLIVEIRA GRECO 22
1119083 THIAGO GOMES QUARESMA 15,5
1118246 THIAGO ROBERTO FORTUNATO DOS SANTOS 35
1116129 TIAGO VANILDO RABELO DA SILVA 37
1118275 VANDENBERG DANTAS DE SOUZA 0
1113778 VINICIUS GOLDENBERG 40
1117628 VITOR DA COSTA SOUZA 40
1119326 VIVIA SANTOS DA SILVA 40
1117823 WAGNER VARELA PERCEGONI 21
1114890 WALLACE TAFAKGI BARROSO 35
1114729 WALLAN DAVID DA SILVA 35
1118367 WILLIAM MARINHO DE ALMEIDA 38,5
1116007 WILLIS SUDARIO DE LIMA NETO 40
1115670 WILSON LUIZ FERNANDES DE SOUZA JUNIOR 33
1116586 ZELIA FERNANDA DOMINGOS DA SILVA 15

EDITAL SMA Nº169, DE 18 DE JULHO DE 2013.
O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
e tendo em vista a autorização constante do processo 09/003235/2011 e, em conformidade com o disposto na 
Resolução SMA Nº 1640, de 28 de dezembro de 2010, torna público que fará realizar, no dia 04 de agosto de 
2013, o Concurso Público para provimento de cargos de Nível Superior, Médio e Fundamental Completos, prio-
ritariamente, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e, informa, ainda, que:
1. os locais e os horários de realização das provas estão disponíveis no site http://concursos.rio.rj.gov.br;
1.1 o candidato deverá consultar o seu Cartão de Confirmação de Inscrição – CCI, através do site mencionado no item 1.
2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência de 60 (sessenta) minutos 
do horário fixado para o seu início, portando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material 
transparente e o original do documento de identidade oficial;
2.1 o horário de início da prova, para os cargos de nível superior, está previsto para às 9 horas;
 2.1.1 os portões serão fechados às 9 horas.
2.2 o horário de início da prova, para os cargos de nível médio e fundamental, está previsto para às 15 horas ;
2.2.1 os portões serão fechados às 15 horas.
2.3 O candidato não poderá fazer prova fora do dia, local e horário determinados.
3. o candidato que deixar de apresentar, no dia de realização da prova documento que o identifique, reconhecido 
em todo o território nacional, alegando qualquer justificativa, não realizará a prova, sendo excluído do certame.

4. Não será permitido ao candidato a utilização e o de aparelhos eletrônicos, tais como: bip, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, netbook, palmtop, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, relógio digital com receptor e telefone celular, ainda que em toque de alerta;
4.1 O telefone celular deverá permanecer desligado, desde o momento da entrada até a retirada do candidato 
do local de realização das provas.

COORDENADORIA GERAL DO SUBSISTEMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRôNICO SMA/SRP N° 0456/2013 - COMPRASNET
PROCESSO: 05/000.475/2013
O Pregoeiro Especial da SMA COMUNICA aos interessados a suspensão do Pregão Eletrônico SMA/SRP N° 
0456/2013 - COMPRASNET, visando à revisão dos quantitativos de profissionais a serem registrados em Ata, que 
versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILâNCIA E SEGURANÇA 
PATRIMONIAL, COM VIGILâNCIA ARMADA E DESARMADA, para atender aos Órgãos e Entidades da Prefei-
tura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ), por um período de 12 (doze) meses, devidamente descritos, 
caracterizados e especificados no Termo de Referência (Anexo I), parte integrante do Edital.

SUPERINTENDÊNCIA DAS COMISSõES PERMANENTES DE INQUéRITO ADMINISTRATIVO
EDITAL DE CITAÇÃO

A Presidente da Primeira Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, com sede na rua Afonso Cavalcanti 
nº 455, Anexo, 8º andar, lado A, Cidade Nova/RJ, tendo em vista o disposto no art. 196 e 197, da Lei nº 94 de 
14 de março de 1979, pelo presente Edital, CITA o Agente Auxiliar de Creche, JOyCE NUNES CORDEIRO, 
matrícula nº 10/254.602-6 para, no prazo de 10(dez) dias, ter vista e apresentar defesa escrita, no processo nº 
07/10/000.856/2013, a que responde perante esta Comissão, sob pena de revelia, uma vez que, foi indiciada por 
transgressão do art.167, inciso V, VI e art.168, incisos XIV e XVI, da Lei nº 94/79. Por este Edital fica ainda 
ciente que, nos termos do art.195 da Lei nº 94/79, combinado com o art.79 da Resolução SMA nº 309 de 14 de 
maio de 1981, e em atenção à ampla defesa assegurada pela Constituição Federal, poderá, no prazo de 05(cin-
co) dias, compreendido no prazo para a defesa, requerer nova inquirição de testemunhas cujos depoimentos lhe 
possam ser comprometedores, ou inquirição de testemunhas ainda não ouvidas, bem como postular diligências 
e tudo o mais que julgar necessário ao perfeito esclarecimento dos fatos, casos em que o prazo para a defesa 
ficará suspenso, sendo reaberto pelo período restante, a partir da ciência de V. Sa. da realização do atos reque-
ridos ou do indeferimento do pedido com as razões pertinentes. Os prazos serão contados em dias corridos e 
fluirão a partir da terceira publicação deste Edital.

SUPERINTENDÊNCIA DAS COMISSõES PERMANENTES DE INQUéRITO ADMINISTRATIVO
EDITAL DE CHAMADA

O Presidente da PRIMEIRA Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, designado pela Portaria “P” A/
SCI nº 586 de 14 de junho de 2013, do Senhor Secretário Municipal de Administração para promover a instrução 
do Inquérito Administrativo instaurado com base no processo nº 07/09/001.351/2013, tendo em vista o disposto 
no Art. 203, da Lei nº 94, de 14 de março de 1979, FAZ SABER a Merendeira, Jorgina Maria dos Santos, ma-
trícula nº 10/194.419-8, que deverá comparecer, dentro de 10 (dez) dias, à sede da referida Comissão, na rua 
Afonso Cavalcanti nº 455, Anexo, 8º andar, lado “A” - Cidade Nova, no horário de 09:00 às 16:00 horas, a fim de 
prestar declarações no Inquérito Administrativo a que responde por Abandono de Cargo.
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