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EDITAL DE SELEÇÃO
EDITAL SMAS/Nº _001/2012
Seleção para preenchimento de vagas para as atividades de formação
cidadã, referentes ao projeto JOVEM PROTEJO, através de Convênio
SENASP/MJ Nº 062/2009, integrante do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania/PRONASCI.
1. DA ABERTURA
1.1. A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SMAS
torna público que, entre os dias 13 à 17 de agosto de 2012, estarão abertas as inscrições do processo seletivo relativo ao projeto JOVEM PROTEJO, parte integrante do Programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania (PRONASCI) do Ministério da Justiça, desenvolvido por esta
Secretaria, conforme Convênio SENASP/MJ Nº 062/2009
1.2. A INSTITUIÇAO COSTA VERDE, em cumprimento do Projeto JOVEM
PROTEJO, desenvolvido em cogestão com a SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e sob a FISCALIZAÇÃO e SUPERVISÃO
desta, DIVULGA QUE dos dias 13 a 17 de agosto de 2012, estarão abertas as inscrições do processo seletivo relativo ao projeto JOVEM PROTEJO, parte integrante do PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA – PRONASCI (SENASP/Ministério da Justiça).
1.3. Projeto JOVEM PROTEJO tem como objetivo implantar o Projeto nos
Territórios da Paz no Município do Rio de Janeiro – RJ, bairros Acari, Vila
Kennedy, Cidade de Deus, Complexo da Penha, Reta João XXIII, Senador
Camará e Santa Marta, visando atender jovens e adolescentes com idades
entre 15 e 24 anos, expostos à violência e/ou urbana, em cumprimento de
medidas socioeducativas ou de penas alternativas, egressos do sistema prisional, em situação de rua, no âmbito do Programa Nacional de Segurança
Pública com Cidadania – PRONASCI, de acordo com o Plano de Trabalho
aprovado pela Secretaria Nacional de Segurança Publica - SENASP/MJ
2. DAS VAGAS, DAS ATRIBUIÇÕES E DAS BOLSAS DE FORMAÇÃO:
2.1 As atividades serão oferecidas para os 7 (sete) Territórios da Paz/
PRONASCI, discriminados no item 2.2, e abrangerá cursos de formação
cidadã, conforme as seguintes oficinas temáticas:
a) Turismo Cultural e Ambiental;
b) Oficina de Informática;
c) Oficina de Percussão;
d) Fabricação de Instrumentos Musicais;
e) Oficina de Hip Hop e DJ;
f) Oficina de Grafite;
g) Oficina de Surfe;
h) Oficina de Cinema;
i) Produção e Edição de Vídeo.
2.2. O projeto oferece 2.500 (dois mil e quinhentas) vagas, a serem distribuídas pelos 7 (sete) Territórios da Paz, bem como listagem de suplentes
na proporção de 10% por Território:
TERRITÓRIOS
ACARÍ
CIDADE DE DEUS
PENHA
SANTA CRUZ
SANTA MARTA
SENADOR CAMARÁ
VILA KENNEDY
TOTAL

NÚMERO DE
PARTICIPANTES
400
340
440
400
200
420
300
2.500

SUPLENTES
40
34
44
40
20
42
30
250

2.3 - Adolescentes que cometeram algum ato infracional e se encontram
aguardando audiência com autoridade judicial (Vara da Infância e da Juventude) para avaliação do ato e determinação de Medida Socioeducativa, e que residam em Território e/ou proximidades imediatas (garantia
de acessibilidade) aos Territórios da Paz, além daqueles adolescentes e
jovens encaminhados pelas Casas Viva do Município (que passaram por
desintoxicação e se encontram em processo de desligamento ou já desligados), contarão com “cota” específica e não passarão por classificação
2.4. São atribuições dos Jovens:
2.4.1. Obedecer a condicionalidade de frequência (mínimo de 75% de
presença nos conteúdos ministrados mensalmente).
Meses do
PSFO
1º ao 3º mês
4º ao 6º mês
7º ao 12º mês

Porcentagem mínima de frequência
60% (igual ou superior a sessenta por cento)
65% (igual ou superior a sessenta e cinco por cento)
75% (igual ou superior a setenta e cinco por cento)

2.4.2. As atividades que serão desenvolvidas com os jovens selecionados
ocorrerão em cada um dos 07 (sete) Territórios da Paz – Santa Marta,
Acari, Bangu, Cidade de Deus, Complexo da Penha/Caricó, SantaCruz/
Reta João XXIII e Senador Camará – onde serão implantadas as Estações Cidadania/PROTEJO.

2.4.3. Ocorrerão em dois turnos, cada turno terá 4 (quatro) horas-aula que
deve ter a duração de 50 (cinquenta) minutos.
2.4.4. Os dois turnos acontecerão nos horários de 08 às 12 horas e de 13
às 17 horas respectivamente.
2.5. Os Jovens PROTEJO selecionados de cada “Estação Cidadania”,
receberão:
2.5.1. Uma bolsa mensal, no valor de R$ 100,00 (cem) reais. As bolsas
de formação serão oferecidas aos candidatos selecionados enquanto
regularmente matriculados no Projeto e que cumprir continuamente as
atribuições previstas no item 2.4;
2.5.2. Uniforme contendo: 01 (uma), camiseta, 01 (uma) bermuda, 1 (um)
par de tênis, 01 (uma) bolsa e material didático
2.5.3. O pagamento da bolsa de formação será realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), mediante repasse do Governo Federal à Instituição Financeira. Constitui requisito obrigatório a inscrição do Jovem PROTEJO no CPF/Ministério da Fazenda para retirada do cartão vinculado ao
benefício na agência designada, bem como de atribuição de Número de
Informação Social (NIS)/CEF.
3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO JOVEM PROTEJO
3.1. Adequação do candidato ao perfil abaixo:
a) Ter idade mínima de 15 (quinze) e máxima de 24 (vinte e quatro) anos,
completos até o dia 03 de setembro de 2012;
b) Ser morador da área de intervenção do Projeto (Território da Paz);
c) Vítimas de criminalidade;
b) Em cumprimento de Medidas Socioeducativas / Penas Alternativas;
c) Expostos a violência doméstica e/ou urbana;
d) Em situação de rua;
e) Egressos do sistema prisional
3.2. Serão utilizados na avaliação os seguintes critérios de classificação
(pontuação cumulativa):
a) Vítimas de criminalidade (tentativa de assassinato, sequestro, etc) +
5 (cinco) pontos;
b) Em cumprimento de Medidas Socioeducativas / Penas Alternativas +
4 (quatro) pontos;
c) Expostos a violência doméstica e/ou urbana, considerando os seguintes
níveis:
i) vítima de agressão + 3 (três) pontos;
ii) usuário de substancias psicoativas + 2 (dois) pontos;
iii) conviveu com pessoa assassinada + 2 (dois) pontos;
iv) conviveu com alguém que se encontra preso +1 (um) ponto;
d) Em situação de rua + 2 (dois) pontos;
e) Egressos do sistema prisional + 1 (um) ponto;
3.3. Critérios de Desempate:
a) Considerar a intercorrência de situações de vulnerabilidade: da maior
para a menor pontuação;
b) Persistindo o empate, deverá ser considerado o(a) candidato(a) mais velho;
c) Persistindo o empate, deverá ser realizado sorteio.
4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1 – O processo seletivo será efetuado em três etapas:
4.1.1 – Na primeira etapa, ao candidato será solicitado a apresentação
da documentação exigida e passará por entrevista com equipe técnica do
Projeto. Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade
do candidato. Requisitos para inscrição no processo seletivo:
a) Participação de uma entrevista que avaliará se o perfil do candidato
está de acordo com os critérios elencados no item 3.1.
b) Apresentação de documento de Identidade expedido por Órgão oficial;
c) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d) Número de Identificação Social (NIS, PIS, NIT);
e) Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefones e outros)
em nome próprio ou do seu responsável, ou declaração da Associação
de Moradores do bairro.
f) 02 (duas) fotos 3X4
g) A falta de documentos NÃO inviabilizará a inscrição do candidato.
4.1.2. – As inscrições para o processo seletivo são gratuitas.
4.1.3 – A segunda etapa consistirá em uma avaliação preliminar realizada
por técnicos habilitados para verificar a adequação do candidato ao perfil
requerido no item 3.1 e nos critérios de classificação do item 3.2.
4.1.4. – A terceira etapa será a avaliação final por banca de avaliação a
ser designada e presidida pela Coordenação Municipal do PROTEJO.
4.2 – As etapas seguirão o seguinte cronograma (sujeito a alterações):
DATA
13 à 17 de agosto de 2012
20 à 22 de agosto de 2012
23 e 24 de agosto de 2012

ETAPA
Inscrição / Entrevista
Avaliação Preliminar
Homologação Final pela Banca

4.3. Todo o processo seletivo será acompanhado, supervisionado e homologado pela equipe da Subsecretaria de Proteção Social Básica da SMAS.
4.4. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar os originais
dos documentos exigidos nas alíneas b, c, d, e. As cópias destes documentos, bem como as 02 (duas) fotos 3X4 serão exigidos apenas dos
candidatos selecionados durante o período de matrícula (28/08/2012 à
06/09/2012) . A não apresentação destes documentos implicará na desclassificação do (a) candidato(a).
5. DOS POSTOS DE INSCRIÇÃO
As inscrições poderão ser realizadas no período de 13 a 17 de agosto de
2012 das 9h às 12h e das 13h às 17h, nos seguintes locais:
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• ACARI - Rua: Moliére, nº 208 – Irajá (Igreja Batista) Ponto de referência:
Acesso principal pela Avenida Brasil, ao lado da Escola Municipal Conde
(próximo à passarela n° 25);
• VILA KENEDY - Rua: Major João Gualberto, nº 02 – Vila Kennedy - Associação dos Moradores da Vila Progresso;
• CIDADE DE DEUS – Rua: Edgar Werneck, nº 1605 – Cidade de Deus
(Igreja Anglicana) Ponto de Referência: Próximo da GRES Unidos de Jacarepaguá;
• SANTA CRUZ – Av. João XXIII, nº 46, Quadra C Lote 3 – Santa Cruz
Ponto de Referência: 500m após a UPA, antes da ponte do Rio Guandu;
• SENADOR CAMARÁ – Rua: Eugênio Paiva, nº 555 – Senador Camará
(Igreja Batista) Ponto de referência: 1ª Igreja Batista de Senador Camará;
• PENHA – Rua: Taperoá nº 308 – Morro do Caracol – Penha (CRAS
Carlos Drumond de Andrade)
• BOTAFOGO – Rua Sorocaba n° 595 – Botafogo Ponto de Referência:
Esquina com a Rua Mena Barreto
6. DO RESULTADO FINAL
6.1. A lista final com os nomes dos Jovens selecionados e dos suplentes
será divulgada em Diário Oficial e no site oficial da Prefeitura, na data
provável de 28/08/2012.
6.2. Será divulgada também lista em ordem de classificação, na mesma
data e local, dos Jovens selecionados, suplentes e demais candidatos
inscritos excedentes (para o preenchimento das ocasionais desistências)
e desclassificados (jovens que estão fora do perfil e/ou do Território, conforme item 3).
7. DA MATRÍCULA
Os jovens selecionados serão matriculados entre 28 de agosto e 06 de
setembro de 2012 nas Estações Cidadania.
8. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela banca responsável
da SMAS pelo processo seletivo.
9. DAS ALTERAÇÕES
Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital poderão ser efetuadas, a qualquer tempo, pela banca examinadora por meio de edital.

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
_

_

_

Gerência de Licitações e Acompanhamento de Contratos
VISITA TÉCNICA
CO – 002/2012
“Obras de Construção de Escola com 16 (dezesseis) salas e quadra
coberta à rua projetada s/n° – Senador Camará – R.A. XVII - AP5”
A Gerência de Licitação e Administração de Contratos, em atendimento
ao subitem 09.01(B.5) do Edital, comunica aos interessados data para Visita Técnica, que deverá ser efetuada por seu representante legal o Sr. ..
.................................................................................com registro no CREA
ou CAU conforme ANEXO VIII parte integrante do Edital. A visita será
realizada no dia 15 de agosto de 2012 às 11h. O ponto de encontro será
no local descrito no item 1.1 do Termo de Referência (Anexo II).

SECRETARIA DE SAÚDE E
DEFESA CIVIL
_

_

_

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
(Decreto nº 3.221, de 18 de setembro de 1981)
PROCESSO INSTRUTIVO Nº: 09/001.973/2012
CONVÊNIO nº: 048/2012 – Livro II – 2 - P - Fls: 318 a 323
DATA DA ASSINATURA: 31/07/2012
CONVENENTES: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, através da SMSDC
e o CEDAPS – CENTRO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE.
OBJETO: O presente convênio tem como objetivo a ampliação do Projeto
Redes Integradas de Promoção da Saúde: Serviços de Saúde, Adolescentes
e Comunidades em Ação Compartilhada – RIPS e Rede de Adolescentes
Promotores de Saúde – RAP da Saúde, com o aperfeiçoamento técnico dos
profissionais de saúde, fortalecimento da rede de parceiros envolvidos na
estratégia, possibilitando que a promoção da saúde tenha um maior alcance
na cidade do Rio de Janeiro, conforme previsto no Plano de Trabalho.
PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, a partir da assinatura.
VALOR: R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais).
PT: 18.01.10.305.0330.2090 N.D.: 3.3.90.39.70
EMPENHO Nº: 2012/001650
FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, inclusive
com as alterações introduzidas pela Lei nº 8880 de 08 de junho de 1990,
pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública, Lei nº
207, de 19 de dezembro de 1980, e suas alterações, ratificadas pela Lei
Complementar nº 01, de 13 de setembro de 1990 e o Regulamento Geral
do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro - RGCAF, aprovado pelo Decreto nº 3.221, de
18 de setembro de 1981, Resolução Conjunta SMS/SMF/CGM nº 27 de

Sexta-feira, 10 de Agosto de 2012

