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COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS

EDITAL N° 001/2012 - CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – DÉCIMA CHAMADA

O Diretor Presidente da Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS, Franklin de Araújo Neto,
no uso de suas atribuições legais e considerando a Homologação do resultado final do Concurso
Público – EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO - publicado no Diário Oficial do Estado do Estado de
19/08/2012,
RESOLVE:
1. Convocar os candidatos abaixo relacionados, classificados no Concurso Público da PBGÁS
obedecendo à ordem de classificação final por cargo/função, para comparecerem a sede da PBGÁS
situada na Av. Epitácio Pessoa, 4756 Cabo Branco, João Pessoa – PB, impreterivelmente no
período de 12/06/2013 a 26/06/2013, sob as penas de perder automaticamente o direito a vaga,
aqueles que não se apresentarem no prazo fixado conforme prevê o item 8 do Edital nº 001/2012
de Abertura de Inscrições, munidos dos documentos que comprovem os seguintes requisitos:
a) Idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
b) Aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo, atestada em exame admissional,
de caráter eliminatório, realizado por uma Clínica indicada pela PBGÁS;
c) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro permanente ou gozar das prerrogativas dos
Decretos 70.391/72 e 70.436/72 e Constituição Federal, art. 12, § 1º;
d) Quitação das obrigações eleitorais;
e) Quitação das obrigações militares (sexo masculino);
f) Declaração de não ter acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo ou emprego em
autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do
Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, bem como do não recebimento de
proventos decorrentes de inatividade em cargos não acumuláveis;
g) Declaração de bens (Declaração de Imposto de Renda), na forma da Lei 8.730/93;
h) Comprovação da escolaridade e requisitos exigidos para o cargo;
i) Apresentação do comprovante de registro no órgão de classe, se for o caso, e respectiva
regularidade;
j) Certidão de nascimento ou casamento, cédula de identidade, título de eleitor, CPF, PIS/PASEP
(se já cadastrado); e,
k) 01 (uma) foto 3x4 recente.

RELAÇÃO DOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CARGO: 1020 – ANALISTA
CLASS NOME DOC
0007 PATRICK MORAIS BRASIL 2331154

CARGO: 2052 – TÉCNICO (Função Gás)
CLASS NOME DOC
0005 ÍTALA BRUNELLY FERREIRA CAVALCANTI 2380440

João Pessoa (PB), 11 de junho de 2013.
FRANKLIN DE ARAÚJO NETO
Diretor Presidente da PBGÁS

Companhia
Paraibana de Gás - PBGÁS

PBTUR HOTÉIS S/A
CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam os Senhores membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PBTUR HOTÉIS S/
A, convidados a participar de Reunião, que será realizada no dia 18 de junho de 2013, às 11h00
(onze horas) em primeira convocação e às 11h30 (onze horas e trinta minutos) em segunda
convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100,
Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:
1. Deliberar sobre a possibilidade e interesse de alienação do imóvel denominado Hotel Bruxaxá,
localizado em Areia/PB.

João Pessoa/PB, 11 de junho de 2013.
Ruth Avelino Cavalcanti

Presidente da PBTUR Hotéis S/A

Empresa Paraibana
de Turismo S/A - PBTUR

EDITAIS E AVISOS

PROCESSO Nº. 201300001122
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Trata-se de um Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pelo Secretário

de Estado da Administração Penitenciária por meio da Portaria nº. 151/GS/SEAP/12, publicada no
Diário Oficial do Estado do dia 14 de fevereiro de 2013, que objetivou apurar os fatos relatados no
ofício nº 213/2013-GD, referente a fuga do detento LEANDRO COSTA SILVA, ocorrida no dia
28.01.2013, na Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega.

Analisando os autos do referido processo, inicialmente, verifica-se que foram
observadas as formalidades legais para a apuração dos fatos denunciados.

Neste sentido, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, este Secretário
homologa, integralmente, o parecer conclusivo da Comissão de Permanente de Processo Admi-
nistrativo Disciplinar, e resolve:

1) Determinar aplicação da penalidade de SUSPENSÃO, pelo prazo de 60 (sessenta)
dias ao servidor, CÍCERO JOSÉ DOS SANTOS, mat. 173.098-3, em virtude de ter sido compro-
vada a responsabilidade do servidor nos fatos apurados, com base no art. 116, inciso II, por infrigência
do artigo 106, incisos I e III, bem como o artigo 107, inciso XVII, todos da Lei Complementar nº. 58,
de 30 de dezembro de 2003, não impedindo a sua reabertura em caso de fatos novos;

2) Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Secretário de Estado da Administração Penitenciária.

João Pessoa-PB, 10  de junho de 2013.

PROCESSO Nº. 201300005967
ASSUNTO: SINDICÂNCIA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Trata-se de um Procedimento Sindicatório instaurado pelo Secretário de Estado da

Administração Penitenciária, por meio da Portaria nº. 844/GS/SEAP/13, e posteriormente republicada
no Diário Oficial de 27 de janeiro de 2013, através da portaria 082/GS/SEAP/13,  que objetivou apurar
o tumulto ocorrido na Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega (RÓGER) em 17/08/2012

Analisando os autos do referido processo, inicialmente, verifica-se que foram
observadas as formalidades legais para a apuração dos fatos denunciados.

Neste sentido, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, este Secretário,
homologa, integralmente, o relatório conclusivo da Comissão de Sindicância, e resolve:

1) Determinar o arquivamento deste procedimento em virtude da não compro-
vação da responsabilidade dos servidores públicos nos fatos apurados, nos termos do art. 133,

Secretaria de Estado
da Administração Penitenciária

inciso I da Lei Complementar nº. 58, de 30 de dezembro de 2003, não impedindo a sua reabertura
em caso de fatos novos;

2) Encaminhar cópia dos autos ao Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca
da Capital, para conhecimento e providencias que julgar necessárias;

3) Encaminhar cópia dos autos ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Defesa
da Segurança e Defesa Social, para conhecimento e adoção das medidas que julgar pertinentes;

4) Registre-se, publique-se  e cumpra-se.
Gabinete do Secretário de Estado da Administração Penitenciária.

João Pessoa-PB, 05 de junho de 2013.

PORTARIA CONJUNTA Nº 001/SER/DETRAN-PB          João Pessoa, 6 de maio de 2013.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA e o DIRETOR SUPERINTEN-
DENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA – DETRAN-PB, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso VIII, alíneas “a” e “d”, da Lei nº 8.186, de 16
de março de 2007, e art. 9º, I, da Lei nº 3.848, de 15 de junho de 1976, respectivamente, e

Considerando a necessidade de agilizar os procedimentos de registro de Notas
Fiscais Eletrônicas de operações com veículos automotores junto ao sistema de processamento de
dados do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba – DETRAN-PB;

R E S O L V E:
Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho para promover a integração entre a Base de

Dados do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba - DETRAN-PB e a Base de Notas Fiscais
Eletrônicas da Secretaria de Estado da Receita - SER, com participação da Empresa Paraibana de
Processamento de Dados – CODATA, composto por representantes dos seguintes órgãos, sob a
coordenação do primeiro:

I – Divisão de Processamento de Dados (DETRAN-PB) – João Eduardo Melo;
II - Gerência de Tecnologia da Informação (SER) – Márcio Vinícius de Farias Maribondo.
Art. 2º Para consecução do objetivo a que se propõe esta Portaria, deverão os

órgãos envolvidos promoverem as seguintes ações:
I - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba - DETRAN-PB:
a) Adquirir leitores óticos;
b) Ajustar o sistema de processamento de dados para receber da Secretaria

de Estado da Receita – SER os dados concernentes às Notas Fiscais Eletrônicas de operações com
veículos automotores;

II - Empresa Paraibana de Processamento de Dados – CODATA:
a) Desenvolver e aplicar webservice para consumo pelo serviço de leitura de

Notas Fiscais Eletrônicas do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba - DETRAN-PB;
b) Promover a integração do webservice e a Base de Notas Fiscais Eletrônicas da

Secretaria de Estado da Receita – SER;
III - Secretaria de Estado da Receita – SER:
a) Encaminhar arquivos XML de Notas Fiscais Eletrônicas para testes;
b) Disponibilizar webservice para ser consumido pelo serviço de leitura de Notas

Fiscais Eletrônicas do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba - DETRAN-PB.
Art. 3º O Grupo de Trabalho terá 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos,

podendo ser prorrogado tal período mediante justificativa de seu coordenador.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria de Estado da Receita /
Departamento Estadual de Trânsito
do Estado da Paraíba


