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nete da E/SUBE/8ª Coordenadoria Regional de Educação (Rua Biarritz, 
nº 31 – Bangu – Tel 3332-1948) até as 17 horas do dia 04/04/2016, onde 
deverão preencher formulário específico explicitando o desejo, além de 
apresentar a documentação necessária
Rio de Janeiro, 29 de março de 2016.
*Republicado por ter saído com incorreções no D.O. Rio nº 10 de 
30/03/2016, pág 85, 3ª coluna.

E/SUBE/8ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EXPEDIENTE DE 30/03/2016

07/08/000021/2016
Programa de Melhorias Físicas nas Unidades Escolares
Face o descumprimento do previsto no Decreto n.º 20.633/01 pelos ges-
tores da E/SUBE/CRE (08.33.016) E.M Mario Casasanta, fundamentado 
nos artigos Art. 579 e 580 do RGCAF, aplico a multa no valor de R$ 60,39 
(SESSENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).
Fatima Lucia Santos Souza da Silva 11/134.250-0
Gibran Castro da Silva 10/263.560-5

07/08/000022/2016
Programa de Melhorias Físicas nas Unidades Escolares
Face o descumprimento do previsto no Decreto n.º 20.633/01 pelos ges-
tores da E/SUBE/CRE (08.33.016) E.M Mario Casasanta, fundamentado 
nos artigos Art. 579 e 580 do RGCAF, aplico a multa no valor de R$ 60,39 
(SESSENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).
Fatima Lucia Santos Souza da Silva 11/134.250-0
Gibran Castro da Silva 10/263.560-5

07/08/000023/2016
Programa de Melhorias Físicas nas Unidades Escolares
Face o descumprimento do previsto no Decreto n.º 20.633/01 pelos ges-
tores da E/SUBE/CRE (08.33.016) E.M Mario Casasanta, fundamentado 
nos artigos Art. 579 e 580 do RGCAF, aplico a multa no valor de R$ 60,39 
(SESSENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).
Fatima Lucia Santos Souza da Silva 11/134.250-0
Gibran Castro da Silva 10/263.560-5

E/SUBE/8ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EXPEDIENTE DE 30/03/2016

07/08/000024/2016
Programa de Melhorias Físicas nas Unidades Escolares
Face o descumprimento do previsto no Decreto n.º 20.633/01 pelos ges-
tores da E/SUBE/CRE (08.33.016) E.M Mario Casasanta, fundamentado 
nos artigos Art. 579 e 580 do RGCAF, aplico a multa no valor de R$ 60,39 
(SESSENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).
Fatima Lucia Santos Souza da Silva 11/134.250-0
Gibran Castro da Silva 10/263.560-5

07/08/000025/2016
Programa de Melhorias Físicas nas Unidades Escolares
Face o descumprimento do previsto no Decreto n.º 20.633/01 pelos ges-
tores da E/SUBE/CRE (08.33.016) E.M Mario Casasanta, fundamentado 
nos artigos Art. 579 e 580 do RGCAF, aplico a multa no valor de R$ 60,39 
(SESSENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).
Fatima Lucia Santos Souza da Silva 11/134.250-0
Gibran Castro da Silva 10/263.560-5

EDITAL PARA VÁRIAS INAUGURAÇÕES POR CRE
E/SUBE/9ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL E/SUBE/9ª CRE SME Nº 006, DE 29 DE MARÇO DE 2016*
Torna público, para efeito de seleção de Gestor, Professores e/ou Especia-
listas de Educação para nomeação ao Cargo em Comissão de Diretor IV, 
nas novas Unidades Escolares da E/SUBE/9ªCRE, em primeira ocupação.
O COORDENADOR DA E/SUBE/9ªCOORDENADORIA REGIONAL DE 
EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legisla-
ção em vigor e tendo em vista o disposto na Portaria E/SUBG/CGG Nº 17 
de 27/10/2014, na Resolução SME Nº 1303, de 17 de setembro de 2014, 
torna público, para efeito de seleção de Professores e/ou Especialistas 
de Educação para futura nomeação ao Cargo em Comissão de Diretor IV, 
as Unidades Escolares no âmbito desta Coordenadoria, que ainda não 
tiveram publicação de estrutura.

E/SUBE/CRE (09.18.000) Escola Municipal (Primário) XXXXX, locali-
zada à Rua da Castanha esquina da Rua Sapucaia s/nº, bairro Cos-
mos, Rio de Janeiro – RJ – CEP 23068-220

E/SUBE/CRE (09.18.000) Escola Municipal (Ginásio) XXXXX, localiza-
da à Estrada do Goiabal s/nº, acesso pela Rua Campo Grande – ter-
reno do CAIC, bairro Inhoaíba, Rio de Janeiro – RJ – CEP 23063-650

Os Professores e/ou Especialistas de Educação, ativos, da Rede Pública 
Municipal de Ensino, que atendam ao disposto nos incisos I, II, IV e 
§ único do art. 4º da Resolução SME Nº 1303, de 17/09/2014, inte-
ressados em pleitear o Cargo Comissionado de Diretor IV nas Unidades 
Escolares, devem comparecer à Assessoria de Ação Integradora da E/
SUBE/9ªCoordenadoria Regional de Educação, situada à Rua Amaral 
Costa nº 140, Campo Grande, CEP: 23.050-260, telefone 3394-1968, no 
período de 30/03/2016 à 01/04/2016, de 9 horas até às 18 horas, onde 
deverão preencher formulário específico explicitando o desejo, além de 
apresentar a documentação necessária.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2016.
*Republicação por incorreção

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
_ _ _

AVISO DE DISPONIBILIDADE DE BENS
EXPEDIENTE DE 30/03/2016

Processo nº 05/000.362/2016 - Com base no artigo 37 da Resolução 
CGM nº 841, de 27 de junho de 2008, a SMA torna público a disponibili-
dade de bens em estado de IMPRESTABILIDADE, abaixo relacionados, 
que se encontram em disponibilidade para transferência entre as unida-
des administrativas, na Administração Direta ou entre órgãos da mesma 
entidade, na Administração Indireta.

I - Bens em estado de IMPRESTABILIDADE.

Item Especificação Quant.
01  Microcomputador D306 GHZ/512 MB/HD 80 GB 93
02 Microcomputador UDPAMDAII X2 240 GHZ/2MB/HD250 03

03 Megaware Celeron 512,HD 80 GB,DVDRW,ATX,SW 
Windows XP 18

04 Micro Computador mod.Vectron 14
05 Impressora Epson modelo FX - 1170 01
06 Monitores 62

EDITAL SMA Nº 128, DE 30 DE MARÇO DE 2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela legislação em vigor e, tendo em vista a 
autorização constante do processo 07/003.915/2015 e, em conformidade 
com o disposto na Resolução SMA Nº 1975, de 19 de outubro de 2015, 
retifica o item 4, subitens 4.1, 4.2 e 4.3, do Título X, do Edital SMA nº 
275/2015, que regulamenta o Concurso Público para provimento de 
cargo de Professor de Ensino Fundamental, na disciplina de Educa-
ção Física, do Quadro Permanente de Pessoal do Município do Rio 
de Janeiro, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.

X - Das Provas
4. Da Prova de Títulos
4.1 somente serão avaliados os títulos dos candidatos aprovados nas 
Provas Objetiva e Discursiva;
4.2 a aferição dos Títulos terá caráter classificatório, com valoração má-
xima de 30 pontos, em conformidade com os critérios determinados no 
quadro a seguir:

DENOMINAÇÃO DOCUMENTO Nº MÁXIMO DE 
TÍTULOS PONTUAÇÃO

Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, em nível de Espe-
cialização, com duração mínima de 360 horas

Cópia autenticada do certificado ou da 
declaração de conclusão 01 8,0

Curso de Pós-Graduação “Stricto
Sensu” , em nível de Mestrado

Cópia autenticada do certificado ou da 
declaração de conclusão 01 10,0

Curso de Pós-Graduação “Stricto
Sensu” , em nível de Doutorado

Cópia autenticada do certificado ou da 
declaração de conclusão 01 12,0

4.3 o candidato deverá entregar apenas um título de cada Curso de Pós-Graduação (lato sensu especialização e stricto sensu mestrado e stricto 
sensu doutorado), conforme o estabelecido na tabela constante do subitem 4.2, deste Título;
FICAM MANTIDAS AS DEMAIS NORMAS ESTABELECIDAS NO EDITAL 275/2015 QUE REGULAMENTA O CERTAME

EDITAL SMA Nº 129, DE 30 DE MARÇO DE 2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e tendo em vista o 
contido no processo nº 07/000796/2013 e, em conformidade com o dis-
posto na Resolução SMA Nº 1975, de 19 de outubro de 2015, divulga 
a frequência que a candidata, abaixo identificada, obteve no Curso de 
Formação Básica, referente ao Concurso Público para provimento 
no Cargo de Professor de Ensino Fundamental - Ciências, do Quadro 
Permanente de Pessoal do Município do Rio de Janeiro, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Educação.

INSCR NOME FREQUÊNCIA
1119429 LILYANE RAMALHO CORDEIRO (*) 100%

(*) Candidata amparada pelo art.7º, inciso XVIII, da Constituição da 
República Federativa do Brasil (processo 05/004087/2013).

EDITAL SMA Nº 130, DE 30 DE MARÇO DE 2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela legislação em vigor e, tendo em vista a 
autorização constante dos processos 07/00744/2012 e 07/000796/2013 
e, em conformidade com o disposto na SMA Nº 1975, de 19 de outubro 
de 2015, convoca a candidata, abaixo identificada, para ser submetida 
à Prova Prática de Aula, referente - 4ª Etapa do Concurso Público 
para provimento de cargo de Professor de Ensino Fundamental - Ci-
ências, do Quadro Permanente de Pessoal do Município do Rio de 
Janeiro, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.

ENDEREÇO DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE AULA

ESCOLA MUNICIPAL RIVADÁVIA CORREA Avenida Presidente Vargas, 1314 - 
Centro/RJ. 

CRE CLASS 
PARCIAL INSCR NOME DATA DE 

REALIZAÇÃO HORÁRIO

8ª 3º 1119429 Lilyane Ramalho 
Cordeiro (*) 03/04/2016 8h

(*) Candidata amparada pelo Art.7º, Inciso XVIII, da Constituição da 
República Federativa do Brasil (processo 05/004087/2013).

I- Da Prova Prática de Aula
1. A Prova Prática de Aula, que será realizada no dia 03/04/2016, é de 
caráter eliminatório, valerá 100 (cem) pontos), sendo considerado aprova-
do o candidato que obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos;

1.1. a avaliação será feita por dois examinadores e a nota do candidato 
será o resultado da média das duas notas.

2. Para elaboração do planejamento de aula a ser entregue à Banca 
Examinadora no dia da Prova Prática de Aula, em data e horário deter-
minados neste Edital, o candidato deverá escolher um dos dois temas 
sugeridos para cada ano de escolaridade, conforme o estabelecido no 
Edital que regulamenta o certame;

2.1 o candidato deverá levar duas vias do planejamento do tema esco-
lhido, para cada ano de escolaridade, cujo modelo consta do site http://
concursos.rio.rj.gov.br;

2.2 somente o planejamento de aula do ano de escolaridade sorteado 
deverá ser entregue à Banca Examinadora, em duas vias;

2.3 a apresentação do tema escolhido, conforme o ano de escolaridade 
sorteado no momento de realização da prova, deverá atender ao tempo 
mínimo de 15 (quinze) minutos e máximo de 20 (vinte) minutos;

2.4 o planejamento de aula a ser apresentado pelo candidato deverá es-
tar em consonância com as Orientações Curriculares do Município do 
Rio de Janeiro, disponíveis no endereço http://www.rio.rj.gov.br/sme;

2.5. o candidato poderá utilizar na apresentação do tema escolhido, refe-
rente ao ano de escolaridade sorteado, os seguintes recursos: cartazes, 
jogos lúdicos, álbum seriado, gravuras/imagens e equipamento eletrô-
nico e/ou digital;

3. O candidato só poderá utilizar o equipamento eletrônico e/ou digital 
disponibilizado no local de prova;

3.1 para utilizar o equipamento eletrônico e/ou digital na aula prática, o 
candidato deverá trazer o trabalho em pen drive;

3.2 caberá ao candidato a inteira responsabilidade por problemas e/
ou impossibilidades para a abertura e/ou utilização do(s) arquivos(s) 
eletrônico(s) e/ou digital(is) nos equipamentos disponibilizados pela Es-
cola de Formação do Professor Carioca - Paulo Freire.

4. A Banca registrará na ficha de avaliação do candidato o ano de esco-
laridade sorteado e o respectivo tema, bem como a entrega do planeja-
mento de aula.

5. não será permitida a presença de candidato concorrente à Prova Práti-
ca de Aula, sob pena de sua desclassificação.

6. não será permitido a interferência de nenhum dos demais presentes à 
Prova Prática de Aula, bem como o uso de câmeras, celulares, filmadoras 
ou similares que possam reproduzir e/ ou transmitir seu conteúdo.

7. avaliação de desempenho do candidato será feita considerando:
• adequação da linguagem ao ano de escolaridade;
• conhecimento do assunto;
• o planejamento da aula;
• a capacidade de síntese;
• desenvolvimento da aula;

II. Das Condições de Realização da Prova Prática de Aula
1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova no 
Anexo Único deste Edital com antecedência de 30 (trinta) minutos do 
horário fixado para o seu início, portando o original do documento de iden-
tidade reconhecido em todo o território nacional;


