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Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu 

 

Edital Processo Seletivo Público de acordo com a Lei Municipal nº 1.101/2006 

 

Processo Seletivo Simplificado para o CADASTRO DE RESERVA de Habilitação ao 

transporte nas Unidades Escolares, regulamentado pelo Decreto nº 1.157/2017. 

 

EDITAL SEMED Nº 008/2018 

 

O Município de CASIMIRO DE ABREU - RJ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO - SEMED, no uso de suas atribuições legais e considerando as decisões 

proferidas pela comissão organizadora deste edital, faz saber que, no dia 11 de maio de 

2018, estarão abertas as inscrições para os candidatos ao Processo Seletivo 

Simplificado para o CADASTRO DE RESERVA de Habilitação ao transporte nas 

Unidades Escolares, com base na Lei Municipal nº 1.101/2006, motoristas habilitados e 

veículos licenciados para o exercício de transporte nas Unidades Escolares da Rede Municipal 

de Ensino.  O cadastro de reserva, descritos no Art. 3.2., são para atuação nas Unidades 

Escolares, de acordo com as normas estabelecidas neste edital. 
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1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Compreende-se como processo seletivo: a inscrição e a classificação para o cadastro de 

reserva para o de transporte nas diversas Unidades Escolares, nos termos deste edital. 

1.2. A inscrição ocorrerá na Secretaria Municipal de Educação - SEMED, no dia 11 de maio, 

de 9h às 17h, no auditório da referida secretaria. 

1.3. O resultado final com a classificação estará disponível para consulta na Secretaria 

Municipal de Educação a partir de 15/05/2018, de 9h às 17h, e também no site da Prefeitura 

Municipal de Casimiro de Abreu (www.casimirodeabreu.rj.gov.br). 

2. ELABORAÇÃO DO EDITAL: 

2.1. A Comissão Organizadora deste edital é formada por uma equipe nomeada pela Portaria 

n° 001/2018 que se encontra afixada no mural da SEMED e publicada no Diário Oficial 

Municipal. 

3. PROCESSO SELETIVO 

3.1. Compreende-se processo seletivo a inscrição, classificação e a futura convocação para 

exercício de transporte nas Unidades Escolares com motoristas habilitados e veículos 

licenciados, quando surgirem vagas. 

3.2. Do serviço, Unidade de Atuação, período da prestação de serviço e valor pago pelo 

serviço. 

SERVIÇO DE TRANSPORTE – TIPO 

DE VEÍCULO 

Unidade de 

Atuação 

Jornada de 

Trabalho 

Valor pago 

pelo serviço 

VAGAS 

TOTAIS 

Camionete padrão utilitário tipo 

standart, motor bicombustível 

(gasolina e etanol), 78 a 80cv, 

capacidade mínima de 9 (nove) 

passageiros, com equipamentos 

obrigatórios para o transporte das 

Unidades Escolares e pintura de 

identificação específica, incluindo 

motorista, combustível e custos 

de pedágio (se houver). 

Rede Municipal 

de Ensino 

De acordo 

com a 

Unidade de 

Ensino 

R$ 3.500,00 
Cadastro de 

reserva 

Veículo tipo Van, minibus, motor 
de no mínimo 2.3 litros, 
combustível diesel, com no 
mínimo 120cv, 16 (dezesseis) 
passageiros, com direção 
hidráulica e ar, equipamentos 
obrigatórios para o transporte das 
Unidades Escolares, pintura com 

Rede Municipal 

de Ensino 

De acordo 

com a 

Unidade de 

Ensino 

R$ 4.800,00 
Cadastro de 

reserva 
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identificação específica incluindo 
motorista, combustível e custos 
de pedágio (se houver). 

 

3.2.1. As atribuições inerentes a cada serviço estão contidas na Instrução Normativa que 

regulamenta o transporte escolar e na legislação em vigor. 

3.2.2. O serviço será pago diretamente ao proprietário do veículo através de nota fiscal 

emitida pelo mesmo através do MEI (Micro Empreendedor Individual). 

3.3. Atribuições da Secretaria Municipal de Educação: 

3.3.1. Fazer a divulgação do processo seletivo; 

3.3.2. Realizar o processo seletivo, por meio de uma comissão nomeada pela Portaria nº 

001/2018 com a seguinte composição: 

3.3.2.1. Representantes da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de 

Controle Interno, da Procuradoria Geral do Município de Casimiro de Abreu, do setor de 

Transporte e do Conselho Municipal de Educação. 

3.4. Atribuições da comissão na realização do processo seletivo: 

3.4.1. Participar e monitorar as inscrições de todos os interessados; 

3.4.2. Coordenar todo o processo de inscrição, classificação, divulgação e futura convocação 

dos candidatos, de acordo com os critérios estabelecidos neste edital; 

3.4.3. Coordenar todo o processo de encaminhamento dos motoristas selecionados às 

Unidades Escolares. 

4. VAGAS: 

4.1. Os candidatos aprovados ficarão no cadastro de reserva e serão chamados para compor 

o quadro: havendo desistência de motoristas que já atuam, afastamento, ampliação do 

atendimento da Unidade Escolar ou quando houver nova vaga. 

4.2. Os candidatos devem acessar o site da prefeitura (www.casimirodeabreu.rj.gov.br) em 

15/05/2018 para acompanhar a classificação e ficarem atentos quanto a data para 

apresentação de documentos, que os habitem ao cadastro de reserva. 

5. INSCRIÇÕES: 

5.1. As inscrições serão realizadas, presencialmente, devendo o candidato comparecer a 

SEMED, no dia 11 de maio, de 9h às 17h, munido de todos os documentos (original e 

cópia): 

1. RG; 

http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br/
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2. CPF; 

3. Carteira Nacional de Habilitação – CNH - de acordo com a legislação, para o 

motorista; 

4. Comprovante de residência dos últimos 90 dias; 

5. Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - 2017 ou 2018; 

6. Cadastro do Micro Empreendedor Individual (MEI) que deve ser igual ao CRLV; 

7. Nada consta multas no CRLV do veículo e no CPF do Motorista; 

 

 O condutor do veículo deve satisfazer ainda os seguintes requisitos: 

A) - ter idade superior a vinte e um anos; 

B) - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 

infrações médias durante os doze últimos meses; 

5.2. Não serão aceitas inscrições condicionais, por e-mail, fax, correspondências, ou fora do 

prazo estabelecido no item anterior. 

5.3. É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto 

preenchimento dos dados de inscrição, não cabendo recurso para sanar possíveis 

inconsistências. 

5.4. A Comissão e a SEMED não se responsabilizarão por eventuais prejuízos causados pelo 

preenchimento incorreto dos dados de inscrição. 

5.5. O comprovante de inscrição será entregue ao candidato no ato da inscrição e 

deverá ser entregue no momento da convocação. 

5.6. O candidato poderá efetuar apenas uma inscrição. 

5.6.1. Só serão consideradas as inscrições dos candidatos que apresentarem todos os 

documentos relacionados no item 5.1. 

5.7. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher, obrigatoriamente, todos os campos 

da ficha de inscrição. 

5.8. As inscrições para o processo seletivo de cadastro de reserva para o transporte nas 

Unidades Escolares, serão realizadas de 9h às 17h, do dia 11/05/2018. 

5.9. É requisito fundamental para a inscrição conhecer as exigências estabelecidas neste 

edital e estar de acordo com elas. 

6. CLASSIFICAÇÃO: 

6.1. No processo de classificação dos candidatos inscritos para atuarem nas Unidades 

Escolares da rede municipal de ensino, considerar-se-ão os seguintes itens: 
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6.1.1. PONTUAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO E EXPERIÊNCIA 

 A pontuação só será computada com os documentos originais e atualizados. 

Nº Documento Pontuação Para uso da SEMED 

01 
Veículo emplacado em Casimiro de 
Abreu - RJ 

30 pontos 
 

02 
Veículo emplacado em outra cidade 
do estado do Rio de Janeiro 

20 pontos 
 

03 

Carta de Recomendação da Direção 
da Rede Municipal de Casimiro de 
Abreu, onde trabalhou apenas em 
2017* 

20 pontos 

 

04 

Carta de Recomendação da Direção 
da Rede Municipal de Casimiro de 
Abreu) onde trabalhou anterior a 
2017* 

10 pontos 

 

05 
Experiência com transporte escolar 
em Casimiro de Abreu, comprovada 
através de documento 

2 pontos por ano  
(máximo de 12 

pontos) 

 

06 
Experiência com transporte escolar, 
comprovada através de documento 

1 ponto por ano 
(máximo  de 6 

pontos) 

 

07 

Ocorrência registrada na SEMED 
onde após avaliação o 
condutor/proprietário tenha sido 
considerado culpado. 

- 5 pontos em 
cada ocorrência 

 

 
TOTAL DE PONTOS DO CANDIDATO 

 

 
 

 

7. DESEMPATE: 

7.1. Serão considerados como critérios de desempate, respectivamente: 

I - O candidato com maior experiência comprovada na função; 

II - O candidato que apresentar documentação do veículo com menor tempo de uso 

(ano/modelo). 

III – O candidato que apresentar maior tempo de Habilitação (CNH). 

8. CONVOCAÇÃO 

8.1. A convocação será feita: havendo desistência de motoristas que já atuam, afastamento, 

ampliação do atendimento da Unidade Escolar ou quando houver nova vaga, seguindo 

rigorosamente a ordem de classificação. 
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8.2. O candidato, quando convocado, comparecerá a SEMED para pegar sua CARTA DE 

APRESENTAÇÃO para ser entregue à Direção da Unidade Escolar onde prestará serviço, 

juntamente com os demais documentos necessários à sua contratação, conforme item 9.1 

8.3. O candidato que estiver impossibilitado de comparecer nesta fase do processo seletivo 

poderá ser representado por procurador. 

8.3.1. O procurador deverá apresentar, além da procuração, documento de identidade com 

foto, bem como a documentação do candidato exigida no ato da convocação. 

8.3.2. A procuração deverá ser elaborada de acordo com os termos previstos nos parágrafos 

1º e 2º do art. 654 do Código Civil, contendo reconhecimento da firma da assinatura do 

outorgante. 

8.3.3. Os poderes conferidos ao procurador restringem-se apenas à esta etapa do processo, 

não cabendo, em hipótese alguma, à formalização do contrato e assunção do exercício. 

8.4. A desistência da vaga, no ato da convocação, será documentada pela comissão e 

assinada pelo candidato, sendo este reclassificado para o final da lista de classificação geral. 

8.5. Caso o candidato convocado não atenda as tentativas de contato realizadas através dos 

números de telefone e/ou e-mail informados no ato da inscrição, a comissão, após 48 horas 

da primeira tentativa de contato, dará continuidade à convocação seguindo a ordem da lista 

de classificação. 

8.6. O candidato que, ao longo do ano letivo, vier a responder processo administrativo que 

gerar qualquer tipo de punição, ficará impedido de se inscrever para novo processo seletivo 

de designação temporária por 02 (dois) anos consecutivos. 

8.7. O candidato que assumir uma vaga na rede municipal de ensino e desistir após o início 

do ano letivo, bem como não comparecer na data estabelecida, ficará impedido de se 

inscrever para novo processo seletivo de designação temporária por 01 (um) ano. 

8.8. Ao candidato, não será permitida a troca de Unidade Escolar, permanecendo na mesma 

durante o corrente ano, ressalvando-se os casos em que o Setor de Transporte da SEMED 

entenda que a mudança seja viável e que não traga prejuízo aos alunos. 

9. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

9.1. DOCUMENTAÇÃO PARA APRESENTAR A SEMED: 

Original e 2 cópias de cada documento: 

01. RG; 

02. CPF; 

03. Carteira Nacional de Habilitação – CNH – de acordo com a legislação, para o 

motorista; 

04. Comprovante de residência dos últimos 90 dias; 
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05. 02 fotos (uma do proprietário e uma do motorista, quando for o caso) ; 

06. Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - 2017 ou 2018; 

07. Apólice de seguros (passageiros); 

08. Cadastro do Micro Empreendedor Individual (MEI) que deve ser igual ao CRLV; 

09. Comprovante em Curso autorizado pelo CONTRAN para transporte Escolar; 

10. Nada consta multas no CRLV do veículo e no CPF do Motorista; 

11. Fixação de identificação fornecida pela SEMED afixada no vidro traseiro do veículo e 

nas laterais (um de cada lado). 

12. Termo de Compromisso assinado 

 O condutor do veículo deve satisfazer ainda os seguintes requisitos: 

A) - ter idade superior a vinte e um anos; 

B) - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 

infrações médias durante os doze últimos meses; 

9.2. VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 

9.2.1. A vigência da prestação de serviço com a Unidade Escolar (Unidade Executora ou 

Conselho Escolar) será de até 08 (oito) meses em 2018, podendo ser renovada para o 

próximo ano letivo, com duração de 11 (onze) meses. 

9.2.2. O prestador de serviço selecionado poderá, a qualquer tempo, ter sua inscrição 

cancelada e sua prestação de serviço suspensa por apresentação de documentos falsos, 

sendo responsabilizado civil e criminalmente, ficando o candidato impedido de participar de 

processos seletivos desta secretaria por 02 (dois) anos. 

9.2.3. A prestação de serviço poderá ser suspensa caso o prestador demonstre inabilidade 

na prática do serviço e não corresponda aos atributos exigidos para a função, ou ainda por 

necessidade da Unidade Escolar (Unidade Executora). 

 

9.2.4. O prestador de serviço que no decorrer do ano letivo cometer alguma infração 

disciplinar tipificada em lei poderá ter sua prestação suspensa mediante documento 

expedido pela Unidade Executora. 

9.2.5. A Unidade Executora da escola e a Secretaria Municipal de Educação, conjuntamente, 

caberá responsabilidade de providenciar ao prestador de serviço a comunicação prévia de 30 

dias da cessação da designação temporária que ocorrer antes do término do ano letivo, a 

partir da ocorrência do fato. 

 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

10.1. A lista de classificação dos candidatos será divulgada na Secretaria Municipal de 

Educação e no site www.casimirodeabreu.rj.gov.br, no dia 15/05/2018. 
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10.2. O candidato que, ao final do ano letivo, deixar de entregar documentação da qual 

fora solicitado, no prazo estabelecido, terá sua inscrição indeferida no processo seletivo 

subsequente. 

10.3. O candidato fica sujeito ao calendário escolar, horário, regimento comum das 

Unidades Escolares municipais e normas do estabelecimento para o qual foi designado. 

10.4. Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho determinado 

pela Rede Municipal de Ensino à qual a escola está jurisdicionada, no ato da convocação e 

em atendimento à excepcional necessidade da rede de ensino. 

10.5. O candidato deverá manter atualizados seus dados pessoais junto à Secretaria 

Municipal de Educação, enquanto estiver participando do processo seletivo. Em caso de 

alterações, deverá atualizar, junto ao Setor de Transporte da SEMED por meio de 

requerimento, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da 

não atualização. 

10.6. O candidato que, por quaisquer motivos, após efetivo exercício desistir da vaga, deverá 

permanecer prestando serviço por (30) trinta dias após comunicação formal à Unidade 

Executora. O não cumprimento desse prazo acarretará no impedimento de concorrer a uma 

vaga na função em que desistiu no processo seletivo do ano seguinte. 

10.7. No momento da conferência dos documentos declarados no ato da inscrição, não 

haverá tempo de tolerância para providenciá-los. 

10.8. A aprovação neste processo seletivo não assegura ao candidato a sua prestação de 

serviço, mas apresenta a expectativa de ser convocado seguindo rigorosamente a ordem de 

classificação. 

10.9.  Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste 

edital. 

10.10. Os casos omissos no presente edital serão dirimidos pela comissão coordenadora 

nomeada através da Portaria Nº 001/2018. 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Inscrição número:  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - Edital Nº 008/2018 

Nome do Candidato: ________________________________________________________ 
Endereço: _________________________________________________________________ 
Município: _________________________________________________ Estado: _________ 
Telefone: ________________________ E-mail: ____________________________________ 
Função Pretendida:  (   ) Serviço de Transporte da Unidade Escolar (Cadastro reserva) 
 
 
DADOS DO VEÍCULO (OBRIGATORIAMENTE DE ALUGUEL COM PADRÃO ESTABELECIDO DE 
ACORDO COM A LEI, PINTADO COM A INSCRIÇÃO ESCOLAR NA LATERAL): 
 
Nome registrado no CRLV: _____________________________________________________ 
Modelo: ________________________________________________ Cor: _______________ 
Ano de fabricação: ________________________________ Ano modelo: ________________ 
Placa: _____________________________ Renavam: _______________________________ 
Seguradora APP: ____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

Deverão ser apresentados ORIGINAIS e CÓPIAS dos 
seguintes documentos (Item 5.1. do Edital) 

 
 

(  ) RG 

(  ) CPF 

(  ) Carteira Nacional De Habilitação - CNH 

(  ) Comprovante de Residência 

(  ) CRLV – 2017 ou 2018. 

(  ) Cadastro no MEI 

(  ) Nada Consta – Veículo e Motorista 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

      

     RECIBO DE INSCRIÇÃO – PSS – Edital nº 008/2018 
 

Inscrição número:  
Candidato: ____________________________________________________________ 
 

CPF: _________________________                 __________________________________________ 
                                                                    Assinatura e matrícula do responsável pela inscrição 
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PONTUAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO E EXPERIÊNCIA: 
 

 

Nº Documento Pontuação Para uso da SEMED 

01 
Veículo emplacado em Casimiro de 
Abreu - RJ 

30 pontos 
 

02 
Veículo emplacado em outra cidade 
do estado do Rio de Janeiro 

20 pontos 
 

03 

Carta de Recomendação da Direção 
da Rede Municipal de Casimiro de 
Abreu, onde trabalhou apenas em 
2017* 

20 pontos 

 

04 

Carta de Recomendação da Direção 
da Rede Municipal de Casimiro de 
Abreu) onde trabalhou anterior a 
2017* 

10 pontos 

 

05 

Experiência com transporte escolar 
em Casimiro de Abreu, comprovada 
através de documento (nos últimos 
5 anos). 

2 pontos por ano  
(máximo de 12 

pontos) 

 

06 
Experiência com transporte escolar, 
comprovada através de documento 
(nos últimos 5 anos). 

1 ponto por ano 
(máximo  de 6 

pontos) 

 

07 

Ocorrência registrada na SEMED 
onde após avaliação o 
condutor/proprietário tenha sido 
considerado culpado. 

- 5 pontos em 
cada ocorrência 

 

 
TOTAL DE PONTOS DO CANDIDATO 

 

 
 

 
PARA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA: 

 
___ fotocópias (carteira de trabalho, contrato de trabalho ou outra comprovação) foram deixadas para 

comprovação.  
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Anexo II – DECLARAÇÃO DE NÃO TER SOFRIDO CONDENAÇÃO DEFINITIVA (Para 
proprietário e motorista) 
 

 

 

 

 

Eu, ______________________________________________________________________________, 

CPF nº __________________________, brasileiro (a), declaro que não respondo a processo 

administrativo disciplinar, nas esferas públicas, municipal, estadual e federal, estando neste requisito 

apto a firmação da Prestação de Serviço. 
 

Declaro que não ocupo qualquer outro cargo, emprego, função ou presto serviço em órgãos da 

administração direta ou indireta do poder público federal, estadual ou municipal, ou que dos 

mesmos esteja afastado por motivo de licença remunerada, não exercendo qualquer atividade que 

caracterize acumulação na forma da Lei, ou ainda incompatibilidade de horários com a função que 

exercerei. 

 

 

 

 

Casimiro de Abreu, ___ de _________________ de 2018. 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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Anexo III – TERMO DE COMPROMISSO 
 

1. CONJUNTO DE REGRAS A SEREM SEGUIDAS PELOS MOTORISTAS E QUE 

CONSTARÃO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A 

ENIDADE EXECUTORA E TODOS OS PROPRIETÁRIOS/MOTORISTAS:  
 
1.1. Os veículos deverão estar à disposição das Unidades Escolares durante todo o seu turno de 
funcionamento, durante todos os dias letivos e ainda em eventos dos quais as Unidades participem, 
tais como: desfiles, atividades pedagógicas e outros. Todos deverão estar devidamente 
identificados com adesivo em ambas a portas da frente com numeração do veículo e ainda no vidro 
traseiro, fornecido pela SEMED. 

 
1.2. Os veículos permanecerão estacionados nas proximidades das Unidades Escolares 
atendendo as solicitações da equipe gestora, quando necessário.  Nas Unidades Escolares onde 
estiverem dois ou mais veículos o Gestor poderá fazer uma “escala de PLANTÃO” para atendimento 
a U.E. 

 
1.3. Os veículos CONTRATADOS pelas UNIDADES EXECUTORAS, não poderão trabalhar para 
outro órgão, municipal ou estadual no mesmo turno de trabalho. Caso isso ocorra, o pagamento 
deste poderá ser bloqueado a fim de apurar má fé e responsabilidade, sendo imediatamente 
desligado do serviço, se o fato for confirmado. 

 
1.4. Não é permitido em hipótese alguma dar carona ou transportar qualquer pessoa que não 
esteja na listagem de alunos fornecida pela Direção da Unidade Escolar, salvo em casos 
excepcionais informados e autorizados pela equipe gestora.  

 
1.5. É terminantemente proibido o transporte de mercadorias inflamáveis, explosivas, alcoólicas e 
outras que desrespeitem o Código de Trânsito Brasileiro. 

 
1.6. O controle de dias de trabalho será feito através de PLANILHA e o pagamento mensal está 
atrelado ao cumprimento de todos os dias letivos mensais e atividades pedagógicas. Caso aconteça 
alguma falta (justificada ou não) o desconto será feito dividindo o valor mensal pelo número de dias 
e multiplicando pelo número de faltas. 

 
1.7. Caso aconteça a quebra do veículo o proprietário deverá imediatamente substituir o veículo 
por outro de mesma categoria ou que atenda às necessidades da Unidade Escolar por prazo 
definido e acordado com o a equipe gestora. 

 
1.8. Para receber, o proprietário deverá entregar mensalmente: planilha de serviço com assinatura 
do Gestor da Unidade de Ensino, cópia do CRLV do veículo, cópia da habilitação do motorista, 
cópia do seguro de passageiros (cartão ou apólice), cópia do cartão do Micro Empreendedor 
Individual com a guia de recolhimento paga. 
 
1.9. Excepcionalmente, a critério da Unidade Executora, os horários e dias de utilização dos 
veículos poderão ser redefinidos (inclusive dias de fim de semana e feriados), conforme a 
necessidade da mesma. 

 
2. DAS OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇO: 
 
2.1. Os custos com IPVA, seguro obrigatório e inclusive APP e multas, peças, combustível, 
manutenção geral, serviços de mecânica e de eletricidade, troca de óleo, lubrificação permanente 
dos veículos e despesas com pedágios, serão de inteira responsabilidade dos prestadores, a fim 
de garantir o bom funcionamento e segurança dos mesmos. 
 
2.2. Os motoristas deverão trajar uniformes, tipo camisa “pólo” ou similar, calça e sapato ou tênis 
– de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro – e jamais poderão dirigir descalços ou de chinelo, 
camisetas ou de bermuda.  
 
2.3. Os veículos deverão ser emplacados no Estado do Rio de Janeiro para fins de cumprimento 
dos objetivos do imposto de propriedade de veículos automotores (IPVA). 
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2.4. Os veículos com motorização específica, a critério da contratada, poderão ser substituídos 
por outros de motorização superior, resguardado as mesmas condições previstas e em comum 
acordo, desde que atenda as especificidades e necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 
sem qualquer acréscimo de valores e condições. 
 
2.5. O prestador dos serviços se obriga durante o ano letivo, após a notificação, efetuar sem ônus 
para o município, a substituição dos veículos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, nos 
casos em que se tornem inoperantes. 
 
2.6. O prestador de serviço deverá possuir seguro com cobertura de Acidentes Pessoais de 
Passageiros em VALIDADE durante todo o ano letivo, APP. 

 

 

 Declaro que li e concordo com o TERMO DE COMPROMISSO. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do candidato  
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Anexo IV – CRONOGRAMA 

 

ETAPA DATA LOCAL 

Divulgação do Edital 09/05/2018 
Mural da SEMED no site 

www.casimirodeabreu.rj.gov.br 

Inscrições 11/05/2018 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED 

Rua Padre Francisco Maria Talles, 570. 
Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ 

Divulgação dos Resultados 15/05/2018 Mural da SEMED e no site: 
www.casimirodeabreu.rj.gov.br 

Convocação para 

apresentação de 

Documentos 

15/05/2018 

Local: Secretaria Municipal de Educação – 
SEMED 

Rua Padre Francisco Maria Talles, 570. 
Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


