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Informativo: A voz do servidor

Prisões e apreensões feitas pela Polícia Civil
Na tarde do dia 4/3, a Polícia Civil, através

 da Delegacia de Polícia de Itaqui, com o
apoio do efetivo da Operação Hórus, efetuou a
prisão em flagrante de um indivíduo de 45 anos
pelo delito de tráfico de drogas. Na oportunida-
de, segundo informações via redes sociais pas-
sadas pela assessoria de comunicação da 1ª
Delegacia Regional de Polícia Civil, sediada em
Santiago-RS, foi localizado com o indivíduo ma-
conha, cocaína e dinheiro, no momento que a
droga era fracionada em porções para venda.
A ação ocorreu na Vila Bom Sucesso, Bairro

Já o material da imagem acima estava em poder
de um motoqueiro interceptado na BR 472

EM 2022, muito mais:
  Credibilidade
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  Confiança

  Qualidade

  Excelência em Atendimento

  Agilidade

  Ética

Na data de hoje, dia 11 de março

o Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Itaqui completa

seus 33 anos de lutas e
conquistas para a categoria.

Nosso sindicato continuará sempre

atuando em defesa da valorização

profissional, remuneração digna e

sociedade mais justa para os servidores.

33 Anos

SINDSERPI completa
33 anos!

“Trabalho, união e comprometimento
em prol do bem estar do servidor

público municipal.”

Vila Nova. Após os procedimentos de praxe, o acu-
sado foi encaminhado ao Presídio Estadual de Itaqui,
onde permanecerá à disposição da Justiça. No dia
anterior, os policiais efetuaram a prisão em flagran-
te de um homem de 36 anos, também pelo delito de
tráfico de drogas. Na oportunidade, foi localizado
com o indivíduo crack e cocaína e dinheiro, quando
transportava o material de motocicleta. A ação ocor-
reu na rodovia BR 472. Assim como no primeiro caso
narrado, o suspeito encontra-se preso no Presídio
Estadual de Itaqui, à disposição do Poder Judiciári-
os. Fonte e fotos: Polícia Civil RS

Material apreendido no dia 4, durante
ação dos policiais na Vila Bom Sucesso

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ

A Prefeita Municipal de Maçambará, visando à contratação de pessoal para a Secretaria de Saúde,
amparada em excepcional interesse público devidamente reconhecido por intermédio da Lei Muni-
cipal n° 1.661/2022, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da República, e arts. 227 a 230 da Lei
Complementar Municipal n° 05/1998, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado
para o preenchimento das vagas temporárias abaixo nominadas e pela remuneração.

EXTRATO DE EDITAL - PSS 02/2022

Adriane Bortolaso Schramm
Prefeita Municipal

A seleção se dará por análise de títulos conforme previsto no edital disponível no site, https://
macambara.rs.gov.br as inscrições são gratuitas, poderão ser feitas presencialmente ou por e-
mail a ser enviado para processoseletivomacambara@gmail.com no período de 14/03/2022 a 18/
03/2022.

Maçambará-RS, 10 de março de 2022.

Quantidade de vagas
01
02
01

Função temporária
Médico Clínico Geral
Técnico em Enfermagem
Fisioterapeuta

Carga horária semanal
08 horas
40 horas
20 horas

Vencimento
R$ 6.743,60
R$ 1.801,75
R$ 2.024,07


