
6 EXPRESSO Terça-feira, 23 de agosto de 2016

AVISO DE CREDENCIAMENTO
Processo nº 63421.000047/2015-27 - EDITAL nº 1/2015
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de Serviços Assistenciais Interdisciplinares a pes-
soa com deficiência, com vistas a complementar os serviços especializados das organizações militares de
saúde, nos termos do Art. 20 do Decreto nº 92.512/86. O público-alvo a que se destina o atendimento são os
dependentes de militares e servidores civis da MARINHA DO BRASIL, que apresente distúrbios do desenvol-
vimento neuropsicomotor, ou seja, prejuízos neuromotores, mentais ou sensoriais causados por transtornos
congênitos, perinatais ou adquiridos na infância, cujas apresentações clínicas mais frequentes são a paralisia
cerebral, a deficiência intelectual, as deficiências sensoriais (visual e auditiva) e os transtornos invasivos do
desenvolvimento. Estes beneficiários serão assistidos pelo Departamento de Assistência Integrada do Serviço
de Assistência Social da Marinha, de acordo com as especificações contidas no presente. Projeto Básico, em
regimes: ambulatorial; externato com terapias integradas; externato com terapias integradas e escolaridade
especializada; integral com terapias integradas; integral com terapias integradas e escolaridade; internação/
residência; atendimento domiciliar e o método TheraSuit, para atendimento nos estados de Minas Gerais e Rio
de Janeiro. EDITAL: poderá ser retirado no Serviço de Assistência Social da Marinha, de 09h30 a 11h30 e de
13h30 a 15h30. Endereço: Praça Barão de Ladário, s/nº, (Complexo do Comando do 1º Distrito Naval), Centro,
Rio de Janeiro - RJ, CEP.:20.091-000 ou por meio eletrônico no site: www.sasm.mar.mil.br

RONALDO CASAL AMARAL
Capitão de Fragata (T)

Presidente da Comissão Especial de Credenciamento e Descredenciamento

EDITAL
9º Ofício Registro de Imóveis

Gustavo Romeiro Mendes, Oficial Substituto do 9º Ofício de Imóveis, desta Comarca da Capital,
em obediência ao disposto nos artigos 261 a 264 da Lei de Registro Públicos (Lei nº 6015/73)
torna público, para ciência de eventuais interessados, que, pela escritura lavrada em 24/03/16,
do 10º Ofício desta Comarca, à fl. 15 do livro 7308, prenotada em 06/07/16, com o número
1701755, à fl. 130 do livro 1-iz, SHIRLEI CASTROMENEZES MOTA, brasileira, viúva, advogada,
identidade OAB/RJ 84256, CPF 805.963.987-00, domiciliada nesta cidade, à Rua Verdes Matas,
número 210, na Freguesia de Jacarepaguá, Instituiu como Bem de Família, dito imóvel, no
qual reside e está registrado em nome da mesma com o número 24 da matrícula 85519, deste
Serviço Registral, motivo porque é publicado este aviso afim de que, se alguém se julgar pre-
judicado, apresente-me no prazo máximo de trinta dias, contados da publicação deste edital,
reclamação escrita contra a instituição do citado bem de família. Dado e passado nesta cidade
do Rio de Janeiro, aos 29 dias do mês de Julho de 2016. GUSTAVO ROMEIRO MENDES. OFI-
CIAL SUBSTITUTO. Avenida Nilo Peçanha número 12 - sexto andar.

PORTARIA N° 309, DE 10 DE AGOSTO DE 2016.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR LAURENE LIMA COSTA para ocupar o Cargo em Comissão de
ASSESSOR IV - Serviço de Portaria, símbolo DG9, Código Identificador DG9-033.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Nova Iguaçu, 10 de agosto de 2016

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

PORTARIA N° 310, DE 11 DE AGOSTO DE 2016.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR CLAUDIO RAMALHO GONÇALVES para ocupar o Cargo
em Comissão de ASSESSOR IV - Comissões Permanentes, símbolo DG9, Código
Identificador DG9-052.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Nova Iguaçu, 11 de agosto de 2016

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

PORTARIA N° 323, DE 19 DE AGOSTO DE 2016.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR JORGE LUIZ MARQUES para ocupar o Cargo em Comissão de
Assessor IV Comissões Permanentes, símbolo DG9, Código Identificador DG9-055.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Nova Iguaçu, 19 de agosto de 2016

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2016 – SEMAD / Processo nº 2364/2016

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos profissionais
especializados no planejamento, organização e execução de concurso público, para
provimento dos cargos permanentes, conforme necessidade da municipalidade.
Tipo: Menor Preço Global. Data: 05/09/2016 – 10:00 horas. Retirada do Edital: Será
feita na Comissão Permanente de Licitação, localizada à Praça Amaral Peixoto, 46
– Centro – Silva Jardim – RJ, mediante a apresentação de: contrato social (original
ou autenticado), documento de identidade de quem fará a retirada (original),
carimbo do CNPJ, e em caso de preposto, documento que confira poderes para
retirada ou pelo site: www.silvajardim.rj.gov.br.
Custo do edital: 10 CDs.
Informações: Endereço acima ou através do Tel.: (22) 2668-1118
Horário de atendimento: 10:00 às 14:00 horas

Jorge Luiz de Araujo
PREGOEIRO

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

NOTÍCIA
t
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EMPREGO E ECONOMIA

O projeto “Portela Dá
Trabalho” vai oferecer 1.200
vagas de emprego em sua
45ª edição, que será realiza-
da na quadra da agremiação
(Rua Clara Nunes 81, Madu-
reira), hoje, de 9h às 14h. Na
ocasião, profissionais de re-
cursos humanos de 14 em-
presas irão entrevistar os
candidatos. Serão contem-

plados diversos níveis de es-
colaridade, e a média salari-
al é de R$ 1.500.

Podem participar da se-
leção geral homens e mulhe-
res, a partir de 18 anos. Os
documentos necessários pa-
ra a entrevista são cópia da
identidade, cópia do CPF,
carteira de trabalho e currí-
culo atualizado. 

Portela oferece
hoje 1.200 vagas
Quadra da escola de samba recebe mais uma vez
empresas em busca de preencher postos abertos

A quadra abre às 9h

DIVULGAÇÃO

A empresa AcelorMittal e
a escola de samba Salgueiro
vão oferecer um curso gra-
tuito de capacitação na área
da construção civil, com 90
vagas. As aulas serão realiza-
das amanhã no caminhão-
escola, e busca qualificar es-
tudantes ou profissionais da
área. Para participar, é ne-
cessário ter a partir de 18
anos de idade.

As inscrições gratuitas já
podem ser feitas pelo e-mail
vrmaraujo.ps@gmail.com
ou pelo telefone (21) 2258-
0068. Segundo a agremia-
ção, o treinamento dura
quatro horas e meia, com in-
tervalo, e o instrutor é um
engenheiro civil com experi-
ência no mercado.

O curso também traz di-
cas para o aumento de pro-
dutividade, gerenciamento
dos materiais, segurança do
trabalho e sustentabilidade
nas obras.

Cursos grátis
na área de
construção civil

Mais de 2,5 milhões de
aposentados e pensionistas
do Estado do Rio recebe-
rão, a partir da próxima
quinta-feira, um total de R$

1,9 bilhão referente à pri-
meira parcela do 13º salá-
rio. A primeira parcela cor-
responderá a 50% do valor
do benefício. 

INSS: depósito do 13º começa quinta

CURTINHAS


