
 

Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura de Paracambi 

Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 

EDITAL DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO  
 

A Secretaria De Assistência Social, TORNA PÚBLICO os procedimentos 

e o ro ogra a do projeto piloto REALIZE MAIS , visa do a distri uição de 
vagas gratuitas em capacitação profissional, na modalidade presencial, para 

ingresso no dia 28 de setembro de 2017. 

1 DO OBJETIVO 

1.1 O presente edital tem por objetivo informar os critérios de 

seleção, os parâmetros de desempate por excesso de inscrições, 

o cronograma do projeto, os cursos ofertados, a carga horária, o 

local de inscrição, o local de realização, os documentos para 

i s rição e ú ero de vagas, do projeto piloto REALIZE MAIS , 
conforme normas e cronograma estabelecidos no presente 

instrumento, para atender aos munícipes da cidade de 

Paracambi. 

 

2 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

2.1 Poderão participar do presente processo seletivo todo e 

qualquer munícipe com residência na cidade de Paracambi, 

salvo o não preenchimento total de vagas, serão abertas 

oportunidades para munícipes das cidades da região. 

 

2.2 As vagas se destinam, prioritariamente, para integrantes do 

programa federal Bolsa Família. 

 

3 DAS VAGAS 

3.1 O total de vagas disponibilizadas pelo projeto piloto REALIZE 

MAIS  é 300 (trezentas) Vagas, divididas igualmente para cada 

curso: 

Administração 50 

Empreendedorismo 50 

Gestão pública 50 



Marketing empresarial 50 
Secretariado 50 

Técnicas de vendas e atendimento 50 
  

 

4 DOS CRITERIOS DE SELEÇÃO 

I – Idade mínima de 16 anos; 

II – As vagas são prioritárias para participantes do programa bolsa 

família; 

III – Todas as vagas são para os munícipes da cidade de Paracambi, 

salvo a possibilidade do não preenchimento total, pessoas de outros 

municípios poderão participar. 

IV – Cada pessoa poderá se inscrever em apenas um curso, salvo a 

possibilidade do não preenchimento total do número de vagas; 

V - Aos menores de 18 anos, os responsáveis pelos mesmos terão que 

confeccionar uma declaração de próprio punho, assumindo a 

responsabilidade sobre antes, durante e após as aulas. 

 

5 CRITERIOS DE DESEMPATE 

5.1 Em caso de empate, entre os candidatos, serão adotados os 

seguintes critérios: 

I. Residentes do município de Paracambi; 

II. Be efi iário do progra a BOLSA FAMÍLIA ; 
III. Maior idade. 

 

6 DOS CURSOS 

6.1 A progra ação de ursos do projeto piloto REALIZE MAIS  será: 
I. Administração; 

II. Empreendedorismo; 

III. Gestão pública; 

IV. Marketing empresarial; 

V. Secretariado; 

VI. Técnicas de vendas e atendimento. 

 

7 CARGA HORÁRIA, HORÁRIO E LOCAL DO CURSO 



7.1 Todos os cursos terão uma carga horária total de 24 horas. 

 

7.2 As aulas serão divididas em dois turnos e cada curso será alocado 

em um turno diferente, dispostos da seguinte maneira: 

 

 

Horário SEGUNDA-FEIRA QUARTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 
9h às 12h Empreendedorismo Gestão pública Administração 
14h às 17h Secretariado Técnicas de 

vendas e 
atendimento 

Marketing 
empresarial 

  

7.3 O local que serão realizadas as aulas é o HORTO MUNICIPAL 

CHICO MENDES, localizada na Rua Ely Do Amparo, s/n, Guarajuba 

– Paracambi. 

 

8 LOCAL DE INSCRIÇÃO 

8.1 Fica aqui estabelecido que os locais para a inscrição serão 

direcionados para o CRAS (Centro de Referência da Assistência 

Social) que estão localizados em: 

I. CRAS Centro: 

Rua: Dr. Soares Filho, nº 125, Centro – Paracambi. 

Telefone: (21) 3693-3074. 

 

II. CRAS Guarajuba: 

Rua: Rua São João, nº 50, Guarajuba – Paracambi. 

Telefone: (21) 3693-2887. 

 

9 DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

9.1 Os documentos necessários para a realização da inscrição são: 

I. CPF; 

II. RG; 

III. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

 



9.2 Todos os documentos terão que, obrigatoriamente, ser 

apresentados originais, e fica a cargo do interessado levar as 

copias para a realização da inscrição. 

 

10 DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO E APOSTILA 

10.1 A confirmação da participação será, juntamente com a apostila 

e informações com relação ao curso escolhido, enviada para o e-

mail pessoal do inscrito, e fica a cargo do mesmo imprimir o 

material de estudo e a confirmação de inscrição. 

 

11 DO CRONOGRAMA DO CURSO 

11.1 A projeção dos acontecimentos estão pré-fixadas de acordo 

com o calendário descrito abaixo: 

I. Inscrição: 04 à 22 de setembro de 2017; 

II. Triagem e seleção dos candidatos: 25 à 28 de setembro 

de 2017; 

III. Confirmação de inscrição: 29 de setembro de 2017; 

IV. Início das aulas: 02 de outubro de 2017; 

V. Termino das aulas: 01 de dezembro de 2017. 

 

12 DA RESPONSÁBILIDADE  

12.1 Fica exposto que a SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL se 

exime de toda a responsabilidade sobre o antes, durante e 

depois das aulas com relação ao trajeto, frequência nas aulas, 

comportamento com os patrimônios público e privado do aluno 

menor de dezoito anos. 

 

12.2 Fica exposto que todo aluno menor de dezoito anos, somente 

será permitido o i gresso o projeto piloto REALIZE MAIS  
mediante a declaração escrita a próprio punho e assinada pelo 

responsável legal, como vista no anexo I, presente neste edital. 

 



13 DA ALTERAÇÃO  

13.1 Fica exposto que, por motivos justificados, qualquer alteração 

no cronograma poderá ser feita pela Secretaria de Assistência 

Social. 

 

 

 

Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto 

Secretária Municipal de Assistência Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Seja esperto: não use drogas!” 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

Rua Nilo Peçanha, 300 – Centro / Paracambi – RJ – CEP 26600-000 
Fone: (21) 2683-2029 – email: assistenciasocial@paracambi.rj.gov.br 

 



ANEXO I 

Eu, nome do responsável, portador do documento de 

identidade xx.xxx.xxx-xx, morador da rua xxxxxxx, número 

x, declaro para os devidos fins que, tenho conhecimento 

que meu (filho(a), sobrinho(a), enteado(a), etc.), portador 

da identidade xx.xxx.xxx-xx, estará cursando uma 

capacitação profissional no Horto municipal Chico 

Mendes, localizado na rua Ely do Amparo s/n, Guarajuba – 

Paracambi, e me responsabilizo pelo antes, durante e 

depois das aulas.  

Assinatura do responsável 

 


