
A nossa escola é um ambiente 
para estudantes motivados, 

integrados e dispostos a fazer 
do tempo que passam na 

escola uma experiência única e 
enriquecedora. 

 
Somos a primeira escola 

bilíngue de verdade do Estado do 
Maranhão (conforme Resolução 

CEE/MA 84/2020 e Parecer 
CNE 02/2020), trabalhamos 
a imersão na língua inglesa e 

utilizamos o currículo brasileiro 
de acordo com as normas da 
BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular).

Agende uma visita 
e conheça nossa 

metodologia: 
(98) 98403-9333
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“A Reunião de Diretores do Núcleo Nordeste e a participação 
do Departamento Nacional foi interessante, pois, tivemos a oportu-
nidade de participar de uma forma mais expressiva. Todo o nosso 
Departamento Regional esteve junto, participando de alguma for-
ma. A pauta da reunião foi vasta, e sempre objetivando a melhoria 
do nosso trabalho para oferecer educação profissional. Atingimos o 
objetivo”, afirmou o Diretor Regional do Maranhão, Ahirton Lopes.

***  A Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA) anun-
ciou que iniciará, em 11 de 
abril deste ano, o retorno 
presencial planejado das ati-
vidades acadêmicas, admi-
nistrativas em suas respecti-
vas unidades e subunidades. 
A decisão foi publicada pe-
la Secretaria dos Colegiados 
Superiores do Conselho Uni-
versitário (CONSUN), por 
meio da Resolução Nº 414, 
desta quarta-feira, 30, assi-
nada pelo reitor da UFMA e 
presidente do Conselho Uni-
versitário, Natalino Salgado 
Filho.
***As determinações pa-
ra a regulamentação dos 
procedimentos referentes 
à retomada presencial das 
atividades acadêmicas e ad-
ministrativas no âmbito da 
UFMA, no período letivo de 
2022.1, de forma planejada 
e gradual, obedecem a um 
conjunto de critérios técni-
cos, científicos, institucionais 
e constitucionais e seguem 
as orientações e recomen-
dações do Protocolo de Bios-
segurança para Retorno das 
Atividades Presenciais na ins-
tituição.
***Em abril, os membros do 
Tribunal Regional Eleitoral do 
Maranhão se reunirão pela 
primeira vez para julgamen-
tos de forma presencial, sem, 
no entanto, deixarem de jul-
gar por videoconferência.
***As sessões presenciais 
da Justiça Eleitoral do Ma-
ranhão estavam suspensas 
desde que a pandemia cau-
sada pelo coronavírus foi 
anunciada pela Organiza-
ção Mundial de Saúde em 
março de 2020.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO MARANHÃO 
CRP-MA (22ª REGIÃO)

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE 
CADASTRO RESERVA PARA CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, NÍVEL MÉDIO 

E NÍVEL SUPERIOR 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS

A Presidente do CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO MARANHÃO – CRP-
MA (22ª Região), no uso de suas atribuições legais e regimentais, TORNA PÚBLICO a 
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS, relacionados abaixo deste Edital, 
para apresentação de documentos constantes no item 17.2.2 e Anexo I na descrição 
do requisito do cargo ao qual irá ocupar  constante no Edital do Concurso Público CRP-
MA nº 001/2021 e se submeterem aos exames médicos relativos ao provimento de 
cargos do quadro efetivo deste Conselho Regional de Psicologia do Maranhão – CRP-
MA (22ª Região) no local a ser indicado no dia de sua apresentação. Os Candidatos 
relacionados abaixo deverão comparecer ao Setor de Recursos Humanos do CRP-
MA, sito à Rua das Sucupiras, Quadra 53, nº 24, Jardim Renascença I, São Luís-
MA, no horário das 09:00 às 14:00 horas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 
contar da publicação deste. Os Candidatos constantes do presente Edital, estão 
sendo convocados para atender as vagas existentes no Quadro de Pessoal do CRP-
MA em conformidade com o Edital CRP-MA nº 001/2021, após referido prazo serão 
descritos os ausentes como motivo: desistência, não comparecimento de convocados 
e da demissão de alguns concursados convocados e nomeados e de decisão judicial 
para posterior convocação dos aprovados em ordem posterior. Os Candidatos deverão 
dispor no momento da apresentação a documentação constante no item 17.2.2 do 
Edital nº 001/2021 e nos requisitos dos cargos ao qual irão ocupar.
1 DA RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS E CONVOCADOS POR CARGO:
Cargo 100 – Auxiliar de Serviços Gerais��&ODVVL¿FDomR���±�$PSOD�&RQFRUUrQFLD�
Candidato Aprovado e Convocado: ALEXSANDRO SANTOS DA CRUZ;
Cargo 200 – Assistente Técnico Administrativo e Serviços��&ODVVL¿FDomR���±�$PSOD�
Concorrência:
Candidato Aprovado e Convocado: RAFAEL RIBEIRO BENTO E SILVA;
Cargo 400 – Técnico de Orientação e Fiscalização�� &ODVVL¿FDomR� �� ±� $PSOD�
Concorrência:
Candidata Aprovada e Convocada: GISELLE NUNES ABREU.

São Luís, 06 de Abril de 2022.
 ROSANA MENDES ÉLERES DE FIGUEIREDO

Conselheira Presidente CRP-MA
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO MARANHÃO

Rua das Sucupiras, Quadra 53, Casa 24, Renascença I, São Luís – MA
(98) 3268 9353 / 3227-0556

www.crpma.org.br / concurso@crpma.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022.

Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Zé Doca - Ma, na forma da Lei Federal n• 8.666/93 e 
suas alterações, comunica que no dia 25.04.2022 às 09:00 horas, fará 
licitação para contratação de empresa para execução de pavimentação 
urbana -melhorias de ruas-material lateritico (piçarra) no município, 
na modalidade Tomada de Preço, tipo execução indireta sob regime 
empreitada pôr Menor Preço Global. Os interessados deverão procurar 
à sede da Prefeitura Municipal, na Av. Militar, s/nº - Vila do BEC – Zé 
Doca - Ma. E o edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
na sala da Comissão de Licitação de 2ª a 6ª feira, onde poderá ser 
consultado e/ou obtido; pelo portal da transparência do município: 
http://www.transparencia.zedoca.ma.gov.br/ e também disponível no 
mural de licitações do TCE/MA. Esclarecimentos adicionais deverão 
ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário de 
expediente ou pelo e-mail cplzedoca@outlook.com e pelo telefone (098) 
98149 4020. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Zé Doca 
- Ma, 06 de abril de 2022. José Jailton Ferreira Santos Ordenador de 
Despesa – Portaria 017/2021. Secretário Municipal de Administração.

Encontro 

****Na última quinta-feira, 31, 
o Senac Maranhão recebeu direto-
res dos departamentos regionais do 
Senac do Nordeste e Espírito San-
to, além do Diretor Geral e parte da 
equipe do Departamento Nacional 
da instituição, para o Encontro do 
Núcleo de Desenvolvimento Corpo-
rativo do Nordeste. O evento foi rea-
lizado em São Luís, no Hotel Luzeiros, 
e contou com debates a respeito de 
projetos e programas da instituição.

Inauguração (I)
Rosana Brandão consultora em etiqueta so-

cial e apaixonada pelo produtos do lar inaugura 
sua loja física Casa RB nesta quarta-feira, a partir 
das 18h. Rosana idealizou sua loja com o mesmo 
carinho em que recebe em sua casa. O momento 
de arrumar uma bela mesa posta tanto para rece-
ber amigos em ocasiões especiais, como para uma 
simples refeição com a família, sempre foi sinôni-
mo de alegria.

Inauguração (II)
Assim, os detalhes da loja física Casa RB foram 

pensados para agradar a quem também gosta de 
receber: “Foi pensando em levar um pouco desse 
amor pela mesa posta e com o propósito de ge-
rar conhecimento para que todos aprendam e apli-
quem a etiqueta nas suas vidas, independente de 
faixa etária e classe social, que idealizei os cursos 
e também a loja Casa RB”, afirma a empresária. 
A inauguração da Casa RB ocorrerá nesta quarta-
-feira, 6 de maio a partir das 18h na loja 234 do 
Champs Mall (2o andar) e contará com mimos e 
quitutes para apresentar o novo conceito.

Audiovisual (I)
O Centro Cultural Vale Maranhão está com ins-

crições abertas para o edital Ocupa CCVM 2022. 
Para essa edição, o audiovisual é a linguagem es-
colhida para a investigação dos participantes. Se-
rão selecionadas propostas de todo o país que 
pensem e experimentem a imagem e o som em 
sua amplitude de criação.

Audiovisual (II)
O edital priorizará projetos que coloquem o 

audiovisual em perspectiva, relacionado a outras 

linguagens artísticas: dança, teatro, música, cultu-
ra popular, artes visuais, entre outros, podendo ser 
apresentadas propostas de mostras, pesquisas, ofi-
cinas, programas educativos, bem como a produ-
ção e/ou finalização de obras.As inscrições estão 
abertas até o dia 17 de abril de 2022.

Agricultura
Nesta quarta, 8h às 12h,os produtores rurais 

de Pedro do Rosário-MA vão conhecer o Consórcio 
para Agricultura Familiar, uma metodologia que 
busca a diversificação da produção na proprieda-
de do agricultor familiar e permite organizar a pro-
dução da família. Planta-se arroz, milho, feijão e 
mandioca em consórcio em faixas, separando as 
espécies cultivadas de forma que não haja compe-
tição entre elas por nutrientes, água, luz e espaço. 
O sistema preconiza também a rotação de culturas 
com uso de ’safrinha’, prática que intensifica o uso 
da terra e maximiza o aproveitamento do perío-
do chuvoso. Em termos ambientais, ao incentivar o 
consórcio e a rotação de culturas, a tecnologia per-
mite incremento na ciclagem de nutrientes, melhor 
e maior manutenção da biodiversidade.

Pauta
O Sesc lançou Edital de Convocatória para re-

servas de pauta na agenda 2022 do Teatro Sesc. 
Os concorrentes poderão participar em apenas 
uma das categorias: Parceria Sesc (apenas local) 
e Produção Independente (local e nacional). Para 
programações no primeiro semestre, companhias, 
grupos com produções culturais diversas e escolas 
que realizam eventos culturais de caráter pedagó-
gico poderão se inscrever até o dia 8 de abril. Já 
para pautas no segundo semestre, o prazo de ins-
crição é de 1º a 15 de junho. O edital completo es-
tá disponível em www.sescma.com.br/editais.


