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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 009/2023 
CONCURSO PUBLICO 002/2018

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/2021 e 6123/2021, considerando justificativas contidas na CI 
711834/2022/SMS, 712841/2022/SMS, 710857/2022/SMTS, bem 
como pedido de exoneração de José Ricardo Gonçalves Cegarra 
e o não comparecimento do 142, 143, 144, 145, 146 classificados,  
CONVOCA, os classificados do Concurso Publico 002/2018, ho-
mologado através do Decreto nº 5317/2018, de 26 de Outubro de 
2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, no Semanário Oficial 
Eletrônico, para o cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO, 
a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir 
da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos 
Humanos e Gestão de Pessoal, munidos dos documentos abaixo 
descritos, sito a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 
hs, para orientação do procedimento admissional ( nomeação, exa-
mes médicos e entrega da documentação exigida) abaixo listado.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.

Classificação  Nome
149   GILSON EURICO ROCHEL
150   LUCAS COLLELA SCUCUGLIA
151   NATALIA FABIANE DE SOUZA  
   CAMPOS
152   THAIS PANCIONI DA SILVA
153   JHONATHAN HENRIQUE LOPES
154   JOSE LEONARDO LOUBET   
   GUASSU

Estância Turística de Avaré, aos 27 de Janeiro de 2023
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  AGENTE ADMINISTRATIVO 
ATRIBUIÇÃO  Compreende em executar serviços 
LC 188/2013   de apoio nas áreas administrativas, 
financeiras, logísticas e recursos humanos das diversas unidades 
administrativas; classificar documentos diversificados e correspon-
dência, transcrição de dados, lançamentos, manuais e digitação 
em programas específicos, prestação de informações de proces-
sos, arquivo, atendimento ao publico em geral; executar atividades 
auxiliares de classificação e catalogação de manuscritos, livros, 
periódicos e outras publicações; planejar , organizar e executar ati-
vidades pertinentes ao centro de documentação e arquivo da mu-
nicipalidade, verificando a legislação quanto ao tempo correto para 
arquivo e condicionamento dos mesmos. Executa tarefas afins de-
signadas pelo superior imediato.
REQUISITO MÍNIMO Ensino Médio Completo e conheci 
   mento em informática
HORÁRIO DE TRABALHO 40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO Secretaria Municipal da Saúde –  
   Unidades da Saúde
   Secretaria Municipal da Educação 
   -EMEBs/CEIs

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz,   
   telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan 
   te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade  
   autenticado
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimentos, RG e CPF  
   dos filhos (menores de 14 anos  
   para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter 
   net) e certidão de ações cíveis e cri 
   minais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS
01   Declaração de Bens, entregue em  
   envelope lacrado e/ou última Decla 
   ração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2023
CONCURSO PÚBLICO 02/2018 

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/2021 e 6123/2021,considerando justificativas contidas na CI 
703601/2022-SMS para compor equipe mínima do CEREST e con-
siderando CI 709195/2022/SEMADS, CI 715218/2022/SEMADS e 
Ofício 282/2022/SEMADS, para compor equipe para implantação 
da Casa de passagem Feminina e não comparecimento do 41 
classificados, CONVOCA, o(s) classificado(s) do Concurso Publico 
002/2018, homologado através do Decreto nº 5317/2018, de 26 de 
Outubro de 2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, no Sema-
nário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de PSICÓLOGO, a 
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Hu-
manos e Gestão de Pessoal, munidos com os documentos abaixo 
descritos, sito a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 
hs, para orientação do procedimento admissional (nomeação, exa-
mes médicos) e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.

Classificação  Nome (classificado (a))
43   ERIC ROMELLI PINTO

Estância Turística de Avaré, aos 27 de Janeiro de 2023
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  PSICÓLOGO

DESCRIÇÃO SUMARIA Compreende as tarefas que se DO 
CARGO   destinam a estudos, pesquisas, 
(L.C. 188/2013)   avaliações e consultas para o de-
senvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indi-
víduos, prestando assistência de saúde mental, bem como atender 
e orientar na área assistencial, educacional e do trabalho, elabo-
rando e aplicando técnica psicológica para possibilitar a orientação 
e o diagnóstico clínico e adaptação social;
REQUISITO  Ensino superior completo com for 
(L.C. 188/2013)   mação específica na área de Psi 
   cologia e competente registro no  
   CRP
HORÁRIO DE TRABALHO 30 horas semanais / 6 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO Saúde- CEREST 

   SEMADS- Casa de Passagem Fe 
   minina
   SEMADS- CRAS II

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz,  
   telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan 
   te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade  
   – diploma frente e verso e registro  
   no órgão autenticados
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimentos filhos (me 
   nores de 14 anos para salário-famí 
   lia/maiores para I.R. , incluindo  
   CPF)
01   Antecedentes Criminais (via inter 
   net) e certidão de ações cíveis e cri 
   minais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS
01   Declaração de Bens, entregue em  
   envelope lacrado e/ou última Decla 
   ração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2023
CONCURSO PUBLICO 01/2018 

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/21 E 6123/21 , considerando exoneração de Joelma Apareci-
da de Souza Roberto (Educação) e considerando CI 709195/2022/
SEMADS e Ofício 282/2022/SEMADS, para compor equipe para 
implantação da Casa de passagem Feminina, CI 717793/2023/ME, 
considerando exoneração de Liliane Regina Taconha e não com-
parecimento do 90 e 91 classificados, CONVOCA, classificados 
do Concurso Publico 001/2018, homologado através do Decreto 
nº 5232/2018, de 20 de Julho de 2018, publicado em 20 de Julho 
de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, prorrogado pelo Decreto 
6206/2021, publicado em 23/03/2021,para o cargo/função de MO-
NITOR, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de 
Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, munido dos  documen-
tos abaixo descritos, sito  a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 
8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional, 
nomeação, exames médicos e entrega da documentação exigida.                                                                                                                                         
                    
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.

CARGO: MONITOR 
Classificação  Nome
93   ROBERTO NEGRAO BENEDETTI  
   JUNIOR
94   FLAVIA VANESSA RONDAO DE  
   FREITAS
95   IAGO CAMARGO GONÇALVES

Estância Turística de Avaré, aos 27 de Janeiro de 2023
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração
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DENOMINAÇÃO  MONITOR

DESCRIÇÃO SUMARIA Compreende em executar tarefas 
DO CARGO  sob supervisão, serviços de aten 
(L.C. 127/2010)   dimento às crianças em suas ne-
cessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene e recreação, 
garantindo seu bem-estar, adaptação e desenvolvimento físico e 
mental, bem como monitorar jovens e adultos em unidades escola-
res, ou de desenvolvimento de programas sociais. Executa tarefas 
afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO  ENSINO FUNDAMENTAL COM 
(L.C. 126/2010)   PLETO
LOCAL DE TRABALHO EDUCAÇÃO- Emeb/CEI
   SEMADS – Casa de Passagem Fe 
   minina

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz,  
   telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan 
   te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade  
   – conclusão de Ensino Fundamen 
   tal Completo
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF de  
   filhos (menores de 14 anos para sa 
   lário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter 
   net) 
01    certidão de ações cíveis e criminais  
   (TJ)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS
01    Declaração de Bens, entregue em  
   envelope lacrado e/ou última Decla 
   ração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 012/2023
CONCURSO PÚBLICO 01/2019 

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/2021 e 6123/2021, considerando justificativas contidas na 
Ci 709938/202-SMS, e considerando pedido de exoneração de Ri-
cardo Messias Rocha Santos Giantomaso e não comparecimento 
do 07 classificado, convoca os classificados do Concurso Publico 
001/2019, homologado através do Decreto nº 5458/2019, de 17 de 
Abril de 2019, publicado em 19 de Abril de 2019, no Semanário 
Oficial, para o emprego público de  AUXILIAR ADMINISTRATIVO-
-PSF, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a 
partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Re-
cursos Humanos e Gestão de Pessoal com os documentos abaixo 
descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 
17:00 hs, para orientação do procedimento admissional, exames 
médicos e entrega da documentação exigida para nomeação, pos-
se e exercício.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.

Classificação  Nome
08   SARA NUNES RODRIGUES

Estância Turística de Avaré, aos 27 de Janeiro de 2023.
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  AUXILIAR ADMINISTRATIVO-PSF
ATRIBUIÇÃO  Vide Anexo da L.C. nº 097/2009
REQUISITO  Ensino Médio Completo, experiên 
   cia em computação
CARGA HORÁRIA  40 (Quarenta) horas semanais / 08  
   (oito) horas diárias
LOCAL DE TRABALHO ESFs
 
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz,  
   telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan 
   te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade  
   autenticado
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF de  
   filhos (menores de 14 anos para sa 
   lário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter 
   net) e certidão de ações cíveis e cri 
   minais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS
01    Declaração de Bens, entregue em  
   envelope lacrado e/ou última Decla 
   ração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2023
CONCURSO PÚBLICO 01/2018 

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº  6121/2021 E 6123/2021, em conformidade com o Decreto nº 
5868/2020, considerando CI 712720/2022/SME e Ofício 03/2023/
SME e não comparecimento do 117 classificado, CONVOCA, clas-
sificados do Concurso Publico 001/2018, homologado através do 
Decreto nº 5232/2018, de 20 de Julho de 2018, publicado em 20 
de Julho de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para preenchi-
mento de vagas do cargo/função de PEB I, a comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação 
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de 
Pessoal, munido  com os documentos abaixo descritos, sito  a Rua 
Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação 
do procedimento admissional, entrega da documentação exigida, 
nomeação, exames médicos. 
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior. 

Classificação  Nome do classificado (a)
121   MARIA CRISTINA PEREIRA
122   MATEUS VALENTINO VIVEIROS

Estância Turística de Avaré, aos 27 de Janeiro de 2023
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  PEB I (Lei 2007/2016)
DESCRIÇÃO SUMARIA Compete ao Professor de Educa-
DO CARGO  ção Básica I e ao Professor de 
Educação Básica II, guardadas as características específicas do 
campo de atuação: Participar da elaboração da proposta pedagó-
gica de sua unidade escolar;Cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da sua unidade escolar, e o calendário esco-
lar; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccio-

nando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe 
de orientação pedagógica; Ministrar aulas, repassando aos alunos 
os conteúdos definidos nos planos de aula; Orientar os alunos na 
formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao 
seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literários e 
didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; Controlar e 
avaliar o rendimento escolar dos alunos; Estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menos rendimento; Encaminhar, 
bimestralmente, diário de classe contendo frequência, descrição 
das atividades, conteúdos desenvolvidos e conceitos ao diretor da 
U.E em que está lotado; Colaborar e participar na organização das 
atividades de articulação da escola com as famílias e a comuni-
dade; Participar de reuniões com pais e com outros profissionais 
de ensino; Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento 
e outros eventos, quando solicitado; Participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo 
de ensino – aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 
Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem 
ou correção de seus problemas junto aos alunos de rede municipal 
de ensino; Participar de projetos de conscientização das famílias 
para a necessidade do exercício da cidadania, ética, bem como 
frequência escolar das crianças do Município; Realizar pesquisar 
na área de educação; Executar outras atribuições afins.

REQUISITO  Graduação em curso superior de 
(LEI 2007/2016)   licenciatura plena em Pedagogia  
   com habilitação específica ou em  
   curso normal superior 
CARGA HORÁRIA  30 horas aulas semanais
 
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz,  
   telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan 
   te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade  
   –Diploma frente e verso autentica 
   do da Graduação em curso superior  
   de licenciatura plena em Pedagogia  
   com habilitação específica ou em  
   curso normal superior 
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF de  
   filhos (menores de 14 anos para sa 
   lário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter 
   net) e certidão de ações cíveis e cri 
   minais (fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS
01   Declaração de Bens, entregue em  
   envelope lacrado e/ou última Decla 
   ração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 014/2023
CONCURSO PUBLICO 02/2018 

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/2021 E 6123/2021, considerando CI 716938/2023/SMS, 
convoca o(s) classificado(s) do Concurso Publico 002/2018, ho-
mologado através do Decreto nº 5317/2018, de 26 de Outubro de 
2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, no Semanário Oficial 
Eletrônico, para o cargo/função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir 
da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos 
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Humanos e Gestão de Pessoal , munido (a) com os documentos 
abaixo descritos, sito a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 
as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional ( nome-
ação, exames médicos) e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.

Classificação  Nome (classificado (a))
63   ELAINE MARTINS LIMA
                                                             

Estância Turística de Avaré, aos 27 de Janeiro de 2023
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ATRIBUIÇÃO SUMARIA Auxiliar no atendimento a pacientes 
LC 127/2010   sob a supervisão e orientação do 
médico e enfermeiro. Cumprir ou fazer cumprir prescrições médi-
cas e auxiliar em intervenções cirúrgicas. Esterilizar e conservar o 
instrumental médico. Observar e registrar sintomas e sinais vitais 
apresentados pelos pacientes para reconhecimento de autoridade 
superior. Participar de programas de aprimoramento profissional. 
Desempenhar outras tarefas semelhantes nos programas de saú-
de, desenvolvidos pelo Município. Executa tarefas afins designa-
das pela chefia imediata.
REQUISITO MÍNIMO Ensino Médio Completo, Curso  
   completo específico na área (Técni 
   co em Enfermagem) e registro no  
   COREN
HORÁRIO DE TRABALHO 40 horas semanais (a ser determi 
   nado pelo Secretário Municipal da  
   Saúde)
LOCAL DE TRABALHO Saúde- local a ser determinado  
   pelo Secretário Municipal da Saúde

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz,  
   telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan 
   te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade  
   – diploma frente e verso e registro  
   no órgão autenticados
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF fi 
   lhos (menores de 14 anos para sa 
   lário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter 
   net) e certidão de ações cíveis e cri 
   minais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS
01   Declaração de Bens, entregue em  
   envelope lacrado e/ou última Decla 
   ração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015/2023
CONCURSO PUBLICO 03/2019

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/2021 e 6123/2021, considerando CI 720342/2023/SEMADS, 
717333/2023/SEMADS, 703650/2022/SMMA, 709195/2022/SE-
MADS, 701501/2022/SME, 702070/2022/SMServ, Ofício 285/2022/
SME, CONVOCA, os classificados do Concurso Publico 003/2019, 
homologado através do Decreto nº 5560, de 15/08/19, publicado 

em 16/08/2019, no Semanário Oficial Eletrônico e Homologação 
Complementar Decreto 7152/2023, para o cargo/função de OFI-
CIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS, a comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação 
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de 
Pessoal, munidos dos documentos abaixo descritos, sito a Rua Rio 
Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do 
procedimento admissional, nomeação, exames médicos e entrega 
da documentação exigida, abaixo listada.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.
Classificação  Nome
81   LUANA CRISTINA FRANCISCO
100   SHEILA DOS SANTOS ALMEIDA
101   CLEITON DE OLIVEIRA AGUIAR
102   NICOLAS BRICK DE SOUZA
104   PETERSON TIAGO PLENS
105   MARIA VITORIA DIAS DE SOUZA
108   GUSTAVO HENRIQUE GUERRA  
   PAULO
109   UEZI DA SILVA SEISQUE
110   DANIEL CONSTANCIO PEREIRA
111   ALEX SANDRO PANAZIO
113   DIEGO WILLIAM DA SILVA RIBEI 
   RO VEIGA
114   FELIPE MATHEUS SOUZA NO 
   GUEIRA
115   CLAUDIO VIVEIROS

*103,106, 107, 112 – Reprovados

Estância Turística de Avaré, aos 27 de Janeiro de 2023
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  OFICIAL DE MANUTENÇÃO E  
   SERVIÇOS
DESCRIÇÃO  Compreende as atividades que se 
DO CARGO  destinam a executar serviços de 
(L.C. nº 188/2013)   apoio operacional (capinação, con-
servação de estradas rurais, praças, parques e jardins, ruas, ave-
nidas, varrição e coleta de lixo, carregar e descarregar materiais, 
preparar sepultura , abrindo e fechando covas) e de manutenção 
(limpeza interna e externa, em geral, nos prédios municipais) e ou-
tros relacionados a área de atuação, para atender as necessidades 
da administração municipal e  manter as condições de higiene e 
conservação.
REQUISITO  Ensino Fundamental incompleto –  
   mínimo 4ª série 
CARGA HORÁRIA  40 horas semanais / 08 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pelo Secretário  
   Municipal de Administração

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz,  
   telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan 
   te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade  
   autenticado
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF de  
   filhos (menores de 14 anos para sa 
   lário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter 
   net) e certidão de ações cíveis e cri 
   minais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS
01   Declaração de Bens, entregue em  
   envelope lacrado e/ou última Decla 
   ração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

CONCURSO PÚBLICO 001/2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 2ª FASE – 

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA –T.A.F -  
(CARÁTER ELIMINATÓRIO) 

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, 
CONVOCA, os candidatos aprovados e classificados em ordem 
decrescente de notas, conforme abaixo discriminado, da prova ob-
jetiva do Concurso Público realizado no dia 18 de Dezembro de 
2022, do resultado publicado em 12 de Janeiro de 2023, para o 
cargo público de , em conformidade com o  Item  10 do Edital de 
Abertura  do Concurso Público nº 001/2022, publicado em 27 de 
Agosto de 2022, no Semanário Oficial,   a saber:



EDIÇÃO 1.101 | AVARÉ,  28 DE JANEIRO DE 20236

10.3 Para o teste de aptidão física -TAF, o candidato deverá apre-
sentar atestado médico emitido com no máximo 10(dez) dias de 
antecedência a data do teste, que certifique especificamente estar 
APTO para o esforço físico que será submetido.
10.3.1. Deverá, em caso da candidata ser gestante, ser emitido em 
data não superior a 5 (cinco) dias anteriores a data da aplicação 
dessa prova, emitido por médico ginecologista /obstetra.
10.3.2. Deverá conter: local, data, nome e número do CRM do pro-
fissional médico que elaborou o atestado, os   quais poderão ser 
apresentados por meio de carimbo, ou impresso eletrônico, ou da-
dos manuscritos legíveis do médico que emitiu o atestado, acom-
panhado da sua assinatura; e
10.3.3. Deverá estar redigido conforme modelo que consta trans-
crito a seguir:

10.3.4. O atestado médico não poderá conter expressão que res-
trinja a sua validade, no que se refere ao estado/ condição de saú-
de do candidato para a execução do TAF proposto no presente 
Edital, portanto, o texto do atestado deve ser claro quanto à autori-
zação do médico ao candidato para realizar o TAF.
10.3.5. O atestado médico comprova as condições de saúde do 
candidato para a realização do TAF ou não.
10.4. Será impedido de participar do Teste de Aptidão Física - TAF 
o candidato que não apresentar o atestado emencionado nos itens 
acima, sendo considerado eliminado deste Concurso Público.
10.4. O candidato deverá apresentar-se para o Teste de Aptidão Fí-
sica - TAF com roupa apropriada para a prática desportiva, ou seja, 
calção ou agasalho, camiseta e tênis, sob pena de eliminação.
10.5. Para a realização do TAF, recomenda-se ao candidato que:
a) Faça sua refeição com antecedência mínima de 02 
(duas) horas;
b) Não fume 02 (duas) horas antes da realização das ava-
liações;
c) Não interrompa o uso de medicamentos, caso seja em 
tratamento médico.
10.6. O Teste de Aptidão Física - TAF é de caráter eliminatório pe-
los critérios estabelecidos nas tabelas constantes nos itens 10.17 e 
10.18 deste Capítulo.
10.7. No momento da realização do TAF o candidato:
a) Deverá apresentar capacidade mínima para suportar fí-
sica e organicamente o esforço exigido nas avaliações;
b) Deverá apresentar estrutura psíquica adequada para o 
exercício das avaliações;
c) Não poderá apresentar-se embriagado ou fazer uso de 
bebida alcoólica.
10.7.1. Não haverá repetição na execução das avaliações, exceto 
nos casos em que a banca examinadora concluir pela ocorrência 
de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, que 
tenham prejudicado seu desempenho.
10.8. O aquecimento e a preparação para o TAF é de responsabi-
lidade do próprio candidato, não podendo interferir no andamento 
do Concurso.
10.9. Em razão de condições climáticas, a critério da banca exa-
minadora, o Teste de Aptidão Física - TAF poderá ser cancelado 
ou interrompido, acarretando o adiamento do TAF para nova data, 
hipótese em que os candidatos realizarão todas as avaliações no-
vamente, desprezando-se os resultados já obtidos.
10.10. O candidato que no momento da realização do Teste de Ap-
tidão Física apresentar qualquer problema fisiológico, psicológico 
ou físico momentâneo, tais como luxações, contusões, fraturas e 
outros que impossibilitem de realizar o Teste, será automaticamen-
te eliminado do Concurso.
10.10.1. O disposto no subitem anterior não se aplica à candidata 
em estado de gravidez, quando inabilitada temporariamente por 
meio de atestado médico. Nesse caso, será convocada para as 
respectivas etapas quando houver a liberação médica, comprova-
do através de parecer de Médico Ginecologista/Obstetra segundo 

a ordem de classificação.
10.11. É vedada a entrada e presença de pessoas ou candidatos 
que não constem no edital de convocação para o teste de aptidão 
física.
10.12. É vedada a permanência do candidato no local de aplicação 
após a realização do teste de aptidão física, sob pena de elimina-
ção deste concurso.
10.13. Não será permitido aos candidatos a utilização de câmeras, 
celulares, filmadoras e demais aparelhos eletrônicos que possam 
reproduzir ou transmitir o conteúdo do teste de aptidão física, sob 
pena de eliminação deste concurso.

DAS AVALIAÇÕES:

1ª ETAPA: TESTE DE DINAMOMETRIA DORSAL, MANUAL E ES-
CAPULAR

10.15. A primeira parte do Teste de Aptidão Física consistirá na apli-
cação de 3 (três) avaliações, assim divididas:
a) Dinamometria Dorsal (Força Muscular);
b) Dinamometria Manual;
c) Dinamometria Escapular.
10.16. A descrição e a carga mínima para aprovação em cada teste 
são:

10.17. As descrições dos testes de dinamometria são:
10.17.1. O Teste de Dinamometria Dorsal constará de exame com 
o aparelho de Dinamômetro Dorsal, com capacidade de carga para 
até 200Kgf, e com manobras de força que deverão ser realizadas 
em 03 (três) tentativas com intervalo de até 03 (três) minutos entre 
as execuções.
10.17.1.1. O candidato deverá posicionar-se em pé sobre a pla-
taforma do dinamômetro, deixando os joelhos completamente 
estendidos, o tronco levemente flexionado à frente formando um 
ângulo de aproximadamente 120º e a cabeça acompanhando o 
prolongamento do tronco com o olhar fixo à frente. A posição das 
mãos, quando segurar na alavanca do dinamômetro, deverão estar 
ambas em pronação.
10.17.1.2. Quando o candidato atingir essa posição, o avaliador so-
licitará que aplique a maior força muscular possível nos músculos 
da região lombar, deixando-a ereta.
10.17.1.3. Não é permitido ao candidato inclinar-se para trás ou 
realizar qualquer movimento adicional com as pernas e com os 
braços, como flexão dos joelhos e/ou dos cotovelos, durante a rea-
lização das ações musculares de tração lombar.
10.17.2. O Teste de Dinamometria Manual constará de exame com 
o aparelho de Dinamômetro Manual, com capacidade de carga 
para até 50Kgf, e com manobras de força que deverão ser realiza-
das em 03 (três) tentativas, sendo estas de contração máxima, re-
alizadas de forma alternada, em cada uma das mãos, tendo como 
resultado a soma de ambas as mãos, com intervalo de até 03 (três) 
minutos entre as execuções.
10.17.2.1. O (A) candidato(a) deverá posicionar-se em pé, com 
afastamento lateral das pernas, os braços ao longo do corpo, o 
punho e antebraço em posição de pronação, segurando o dinamô-
metro na linha do antebraço.
10.17.2.2. Na posição indicada, o (a) candidato (a) deverá realizar 
a maior tensão possível de flexão dos dedos, com a preensão da 
barra móvel do dinamômetro entre os dedos e a base do polegar.
10.17.2.3. Esta avaliação será realizada após o término do Teste de 
Dinamometria Dorsal.
10.17.3. O Teste de Dinamometria Escapular constará de exame 
com o aparelho de Dinamômetro Escapular, com capacidade de 
carga para até 50Kgf, e com manobras de força que deverão ser 
realizadas em 03 (três) tentativas com intervalo de até 03 (três) 
minutos entre as execuções.
10.17.3.1. O (A) candidato(a) deverá posicionar-se em pé, com os 
pés afastados, tronco em posição anatômica, cabeça direcionada 
para frente, fixando o dinamômetro com as duas mãos ao mesmo 
tempo e os ombros abduzidos formando um ângulo de 90 graus. 
10.17.3.2. Ao segurar o dinamômetro, apoiar com todos os dedos, 
inclusive o polegar. Quando o (a) candidato(a) atingir essa posição 
será solicitado que execute o movimento em explosão. Não será 
permitido movimentar o corpo tirando os pés da posição inicial ou 
deixar cair os ombros saindo do ângulo de 90º.

2ª ETAPA: EXERCÍCIOS FÍSICOS: BARRA, ABDOMINAL, FLE-
XÃO DE COTOVELO E CORRIDA

10.18. A segunda parte do Teste de Aptidão Física-TAF, consistirá 
nos exercícios conforme descrição na tabela abaixo, conforme o 
sexo:

10.18.1. Barra para candidatos do sexo masculino: o candidato de-
verá realizar 1 (uma) repetição na barra.
10.18.2. Barra para candidatos do sexo feminino: a candidata de-
verá permanecer por 15 (quinze) segundos pendurada na barra.
10.18.3. Abdominal para candidatos do sexo masculino: O candi-
dato deverá realizar 24 (vinte e quatro) repetições de flexões ab-
dominais (remador), sucessivas sem interrupção dos movimentos 
no ritmo que melhor lhe convier, em posição superior os cotove-
los deverão ultrapassar a posição dos joelhos junto ao tórax e os 
braços deverão estar esticados tanto na posição superior como na 
inferior encostando as costas das mãos no solo onde será feita a 
contagem.
10.18.4.  Abdominal para candidatos do sexo feminino: A candida-
ta deverá realizar 18 (dezoito) repetições de flexões abdominais 
(remador), sucessivas sem interrupção dos movimentos no ritmo 
que melhor lhe convier, em posição superior os cotovelos deverão 
ultrapassar a posição dos joelhos junto ao tórax e os braços deve-
rão estar esticados tanto na posição superior como na inferior en-
costando as costas das mãos no solo onde será feita a contagem.
10.18.5. Flexão de braço para candidatos do sexo masculino: O 
candidato deverá realizar 20 (vinte) flexões de braços, sucessivas 
sem interrupção dos movimentos no ritmo que melhor lhe convier, 
os movimentos deverão ser realizados com as mãos apoiadas no 
solo e as pernas estendidas apoiando as pontas dos pés no solo, 
após, flexionar o cotovelo, aproximando o peito do solo e em segui-
da voltar à posição inicial onde será feita a contagem.
10.18.6. Flexão de braço para candidatos do sexo feminino: A can-
didata deverá realizar 16 (dezesseis) flexões de braços, sucessivas 
sem interrupção dos movimentos no ritmo que melhor lhe convier, 
os movimentos deverão ser realizados com as mãos apoiadas no 
solo e as pernas estendidas apoiando as pontas dos pés no solo, 
após, flexionar o cotovelo, aproximando o peito do solo e em segui-
da voltar à posição inicial onde será feita a contagem.
10.18.7. Corrida de 2.000 metros (sexo masculino): O candidato 
deverá realizar a corrida aeróbica, no percurso de 2.000 m, durante 
15 (quinze) minutos, sendo permitidas eventuais paradas e trechos 
em marcha.
10.18.8. Corrida de 1.600 metros (sexo feminino): A candidata de-
verá realizar a corrida aeróbica, no percurso de 1.600 m, durante 
16 (dezesseis) minutos, sendo permitidas eventuais paradas e tre-
chos em marcha.
10.19. Será considerado APTO o candidato que conseguir realizar 
os exercícios alcançando a carga mínima das dinamometrias e no 
tempo e repetições constantes nas tabelas conforme itens 10.17 e 
10.18 (e respetivos subitens).
10.20. Será considerado INAPTO o candidato que não concluir as 
etapas descritas nos itens 10.17 e 10.18 (e respetivos subitens).
10.20.1. O candidato INAPTO no Teste de Aptidão Física, será eli-
minado deste certame.
10.21.  A pontuação final do Teste de Aptidão Física não será con-
siderada para somar-se à pontuação da prova objetiva, sendo o 
candidato considerado apenas como APTO ou INAPTO.
10.22. Os resultados serão registrados em formulário próprio e as-
sinados pelo candidato.
10.23. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adi-
cional ou condições ou recursos especiais para a realização do 
TAF, deverá requerer, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados 
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da data da publicação do Edital de Convocação, disponibilizado 
no quadro de avisos do Centro Administrativo Municipal e Paço 
Municipal e publicado no Semanário Oficial da Estância Turística 
de Avaré (aos sábados) (https://www.avare.sp.gov.br/semanario/
digital/) seja na versão impressa ou eletrônica, no site oficial em 
www.avare.sp.gov.br, indicando claramente quais os recursos 
necessários, acompanhado de justificativa e parecer emitido por 
Médico Especialista da área de sua deficiência, ratificando o pedi-
do, o recurso necessário e o teste a que se refere, junto ao Setor 
de Protocolo do Centro Administrativo Municipal da Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, situado a Rua Rio Grande do Sul, nº 
1.810 – Centro – Avaré/SP .
10.23.1. Na solicitação o candidato deverá declarar ser de sua res-
ponsabilidade levar consigo no dia da aplicação do TAF os recur-
sos especiais necessários, cabendo aos aplicadores do teste so-
mente a avaliação, dentro dos critérios estabelecidos nesse Edital.
10.23.2. O deferimento ou não das solicitações serão analisadas 
pela Comissão Examinadora do TAF, levando em consideração a 
razoabilidade e a viabilidade.
10.23.3. Os candidatos que, dentro do prazo estabelecido, não 
atenderem aos requisitos fixados no item 10.23 se sujeitarão à re-
alização do TAF de acordo com o previsto neste edital, para todos 
os candidatos.
10.23.4. As respostas às solicitações de recursos especiais serão 
enviadas aos candidatos em até 3 (três) dias úteis após o recebi-
mento dos requerimentos, por telegrama, para o endereço informa-
do pelo candidato no ato da inscrição.

DOS RECURSOS

Os recursos do TAF-Teste de Aptidão física deverão obedecer as 
regras contidas no Item 13- Recursos do Edital do Concurso Públi-
co nº 001/2022, publicado no Semanário Oficial da Estância Turís-
tica de Avaré em 27/08/2022.

DO PROTOCOLO DO TAF PARA COVID-19

10.2.5. Para a realização do TAF é obrigatório a apresentação do 
comprovante de vacinação completa (1ª, 2ª e reforço) dose contra 
o COVID 19 ou atestado médico que evidencie motivos de saúde 
ou histórico de hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer 
dos excipientes de todas as vacinas disponível no Plano de Vacina-
ção contra a Covid-19, conforme Decreto Municipal nº 6641/2022.
10.2.5.1. A não apresentação do documento de vacinação implica-
rá na impossibilidade da realização da prova e inaptidão no TAF, 
sendo o candidato considerado eliminado deste Concurso Público.
- O candidato, se estiver acometido pelo COVID 19 deverá justificar 
sua ausência por meio de atestado médico, para remarcação de 
sua avaliação, devendo o atestado ser protocolado junto ao setor 
de Protocolo do Centro Administrativo Municipal da Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, situado a Rua Rio Grande do Sul, nº 
1.810 - Centro - Avaré/SP, de segunda a sexta feira, das 08h00 às 
16h00 em até 48 horas após o dia do TAF

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Estância Turística de Avaré, (SP), 27 de Janeiro de 2023.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

CONCURSO PÚBLICO 001/202

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 2ª FASE
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA –T.A.F -  

(CARÁTER ELIMINATÓRIO) 

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, 
CONVOCA, os candidatos aprovados e classificados em ordem 
decrescente de notas, conforme abaixo discriminado, da prova ob-
jetiva do Concurso Público realizado no dia 18 de Dezembro de 
2022, do resultado publicado em 12 de Janeiro de 2023, para o 
cargo público de , em conformidade com o  Item  10 do Edital de 
Abertura  do Concurso Público nº 001/2022, publicado em 27 de 
Agosto de 2022, no Semanário Oficial,   a saber: 

10.3 Para o teste de aptidão física -TAF, o candidato deverá apre-
sentar atestado médico emitido com no máximo 10(dez) dias de 
antecedência a data do teste, que certifique especificamente estar 
APTO para o esforço físico que será submetido.
10.3.1. Deverá, em caso da candidata ser gestante, ser emitido em 
data não superior a 5 (cinco) dias anteriores a data da aplicação 
dessa prova, emitido por médico ginecologista /obstetra.
10.3.2. Deverá conter: local, data, nome e número do CRM do pro-
fissional médico que elaborou o atestado, os   quais poderão ser 
apresentados por meio de carimbo, ou impresso eletrônico, ou da-
dos manuscritos legíveis do médico que emitiu o atestado, acom-
panhado da sua assinatura; e
10.3.3. Deverá estar redigido conforme modelo que consta trans-
crito a seguir:

10.3.4. O atestado médico não poderá conter expressão que res-
trinja a sua validade, no que se refere ao estado/ condição de saú-
de do candidato para a execução do TAF proposto no presente 
Edital, portanto, o texto do atestado deve ser claro quanto à autori-
zação do médico ao candidato para realizar o TAF.
10.3.5. O atestado médico comprova as condições de saúde do 
candidato para a realização do TAF ou não.

10.4. Será impedido de participar do Teste de Aptidão Física - TAF 
o candidato que não apresentar o atestado emencionado nos itens 
acima, sendo considerado eliminado deste Concurso Público.
10.4. O candidato deverá apresentar-se para o Teste de Aptidão Fí-
sica - TAF com roupa apropriada para a prática desportiva, ou seja, 
calção ou agasalho, camiseta e tênis, sob pena de eliminação.
10.5. Para a realização do TAF, recomenda-se ao candidato que:
a) Faça sua refeição com antecedência mínima de 02 
(duas) horas;
b) Não fume 02 (duas) horas antes da realização das ava-
liações;
c) Não interrompa o uso de medicamentos, caso seja em 
tratamento médico.
10.6. O Teste de Aptidão Física - TAF é de caráter eliminatório pelos 
critérios estabelecidos nas tabelas constantes nos itens 10.17 e 
10.18 deste Capítulo.
10.7. No momento da realização do TAF o candidato:
a) Deverá apresentar capacidade mínima para suportar fí-
sica e organicamente o esforço exigido nas avaliações;
b) Deverá apresentar estrutura psíquica adequada para o 
exercício das avaliações;
c) Não poderá apresentar-se embriagado ou fazer uso de 
bebida alcoólica.
10.7.1. Não haverá repetição na execução das avaliações, exceto 
nos casos em que a banca examinadora concluir pela ocorrência 
de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, que 
tenham prejudicado seu desempenho.
10.8. O aquecimento e a preparação para o TAF é de responsabi-
lidade do próprio candidato, não podendo interferir no andamento 
do Concurso.
10.9. Em razão de condições climáticas, a critério da banca exa-
minadora, o Teste de Aptidão Física - TAF poderá ser cancelado 
ou interrompido, acarretando o adiamento do TAF para nova data, 
hipótese em que os candidatos realizarão todas as avaliações no-
vamente, desprezando-se os resultados já obtidos.
10.10. O candidato que no momento da realização do Teste de Ap-
tidão Física apresentar qualquer problema fisiológico, psicológico 
ou físico momentâneo, tais como luxações, contusões, fraturas e 
outros que impossibilitem de realizar o Teste, será automaticamen-
te eliminado do Concurso.
10.10.1. O disposto no subitem anterior não se aplica à candidata 
em estado de gravidez, quando inabilitada temporariamente por 
meio de atestado médico. Nesse caso, será convocada para as 
respectivas etapas quando houver a liberação médica, comprova-
do através de parecer de Médico Ginecologista/Obstetra segundo 
a ordem de classificação.
10.11. É vedada a entrada e presença de pessoas ou candidatos 
que não constem no edital de convocação para o teste de aptidão 
física.
10.12. É vedada a permanência do candidato no local de aplicação 
após a realização do teste de aptidão física, sob pena de elimina-
ção deste concurso.
10.13. Não será permitido aos candidatos a utilização de câmeras, 
celulares, filmadoras e demais aparelhos eletrônicos que possam 
reproduzir ou transmitir o conteúdo do teste de aptidão física, sob 
pena de eliminação deste concurso.

DAS AVALIAÇÕES:

1ª ETAPA: TESTE DE DINAMOMETRIA DORSAL, MANUAL E ES-
CAPULAR

10.15. A primeira parte do Teste de Aptidão Física consistirá na apli-
cação de 3 (três) avaliações, assim divididas:
a) Dinamometria Dorsal (Força Muscular);
b) Dinamometria Manual;
c) Dinamometria Escapular.
10.16. A descrição e a carga mínima para aprovação em cada teste 
são:

10.17. As descrições dos testes de dinamometria são:
10.17.1. O Teste de Dinamometria Dorsal constará de exame com 
o aparelho de Dinamômetro Dorsal, com capacidade de carga para 
até 200Kgf, e com manobras de força que deverão ser realizadas 
em 03 (três) tentativas com intervalo de até 03 (três) minutos entre 
as execuções.
10.17.1.1. O candidato deverá posicionar-se em pé sobre a pla-
taforma do dinamômetro, deixando os joelhos completamente 
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estendidos, o tronco levemente flexionado à frente formando um 
ângulo de aproximadamente 120º e a cabeça acompanhando o 
prolongamento do tronco com o olhar fixo à frente. A posição das 
mãos, quando segurar na alavanca do dinamômetro, deverão estar 
ambas em pronação.
10.17.1.2. Quando o candidato atingir essa posição, o avaliador so-
licitará que aplique a maior força muscular possível nos músculos 
da região lombar, deixando-a ereta.
10.17.1.3. Não é permitido ao candidato inclinar-se para trás ou 
realizar qualquer movimento adicional com as pernas e com os 
braços, como flexão dos joelhos e/ou dos cotovelos, durante a rea-
lização das ações musculares de tração lombar.
10.17.2. O Teste de Dinamometria Manual constará de exame com 
o aparelho de Dinamômetro Manual, com capacidade de carga 
para até 50Kgf, e com manobras de força que deverão ser realiza-
das em 03 (três) tentativas, sendo estas de contração máxima, re-
alizadas de forma alternada, em cada uma das mãos, tendo como 
resultado a soma de ambas as mãos, com intervalo de até 03 (três) 
minutos entre as execuções.
10.17.2.1. O (A) candidato(a) deverá posicionar-se em pé, com 
afastamento lateral das pernas, os braços ao longo do corpo, o 
punho e antebraço em posição de pronação, segurando o dinamô-
metro na linha do antebraço.
10.17.2.2. Na posição indicada, o (a) candidato (a) deverá realizar 
a maior tensão possível de flexão dos dedos, com a preensão da 
barra móvel do dinamômetro entre os dedos e a base do polegar.
10.17.2.3. Esta avaliação será realizada após o término do Teste de 
Dinamometria Dorsal.
10.17.3. O Teste de Dinamometria Escapular constará de exame 
com o aparelho de Dinamômetro Escapular, com capacidade de 
carga para até 50Kgf, e com manobras de força que deverão ser 
realizadas em 03 (três) tentativas com intervalo de até 03 (três) 
minutos entre as execuções.
10.17.3.1. O (A) candidato(a) deverá posicionar-se em pé, com os 
pés afastados, tronco em posição anatômica, cabeça direcionada 
para frente, fixando o dinamômetro com as duas mãos ao mesmo 
tempo e os ombros abduzidos formando um ângulo de 90 graus. 
10.17.3.2. Ao segurar o dinamômetro, apoiar com todos os dedos, 
inclusive o polegar. Quando o (a) candidato(a) atingir essa posição 
será solicitado que execute o movimento em explosão. Não será 
permitido movimentar o corpo tirando os pés da posição inicial ou 
deixar cair os ombros saindo do ângulo de 90º.

2ª ETAPA: EXERCÍCIOS FÍSICOS: BARRA, ABDOMINAL, FLE-
XÃO DE COTOVELO E CORRIDA

10.18. A segunda parte do Teste de Aptidão Física-TAF, consistirá 
nos exercícios conforme descrição na tabela abaixo, conforme o 
sexo:

10.18.1. Barra para candidatos do sexo masculino: o candidato de-
verá realizar 1 (uma) repetição na barra.
10.18.2. Barra para candidatos do sexo feminino: a candidata de-
verá permanecer por 15 (quinze) segundos pendurada na barra.
10.18.3. Abdominal para candidatos do sexo masculino: O candi-
dato deverá realizar 24 (vinte e quatro) repetições de flexões ab-
dominais (remador), sucessivas sem interrupção dos movimentos 
no ritmo que melhor lhe convier, em posição superior os cotove-
los deverão ultrapassar a posição dos joelhos junto ao tórax e os 
braços deverão estar esticados tanto na posição superior como na 
inferior encostando as costas das mãos no solo onde será feita a 
contagem.
10.18.4.  Abdominal para candidatos do sexo feminino: A candida-

ta deverá realizar 18 (dezoito) repetições de flexões abdominais 
(remador), sucessivas sem interrupção dos movimentos no ritmo 
que melhor lhe convier, em posição superior os cotovelos deverão 
ultrapassar a posição dos joelhos junto ao tórax e os braços deve-
rão estar esticados tanto na posição superior como na inferior en-
costando as costas das mãos no solo onde será feita a contagem.
10.18.5. Flexão de braço para candidatos do sexo masculino: O 
candidato deverá realizar 20 (vinte) flexões de braços, sucessivas 
sem interrupção dos movimentos no ritmo que melhor lhe convier, 
os movimentos deverão ser realizados com as mãos apoiadas no 
solo e as pernas estendidas apoiando as pontas dos pés no solo, 
após, flexionar o cotovelo, aproximando o peito do solo e em segui-
da voltar à posição inicial onde será feita a contagem.
10.18.6. Flexão de braço para candidatos do sexo feminino: A can-
didata deverá realizar 16 (dezesseis) flexões de braços, sucessivas 
sem interrupção dos movimentos no ritmo que melhor lhe convier, 
os movimentos deverão ser realizados com as mãos apoiadas no 
solo e as pernas estendidas apoiando as pontas dos pés no solo, 
após, flexionar o cotovelo, aproximando o peito do solo e em segui-
da voltar à posição inicial onde será feita a contagem.
10.18.7. Corrida de 2.000 metros (sexo masculino): O candidato 
deverá realizar a corrida aeróbica, no percurso de 2.000 m, durante 
15 (quinze) minutos, sendo permitidas eventuais paradas e trechos 
em marcha.
10.18.8. Corrida de 1.600 metros (sexo feminino): A candidata de-
verá realizar a corrida aeróbica, no percurso de 1.600 m, durante 
16 (dezesseis) minutos, sendo permitidas eventuais paradas e tre-
chos em marcha.
10.19. Será considerado APTO o candidato que conseguir realizar 
os exercícios alcançando a carga mínima das dinamometrias e no 
tempo e repetições constantes nas tabelas conforme itens 10.17 e 
10.18 (e respetivos subitens).
10.20. Será considerado INAPTO o candidato que não concluir as 
etapas descritas nos itens 10.17 e 10.18 (e respetivos subitens).
10.20.1. O candidato INAPTO no Teste de Aptidão Física, será eli-
minado deste certame.
10.21.  A pontuação final do Teste de Aptidão Física não será con-
siderada para somar-se à pontuação da prova objetiva, sendo o 
candidato considerado apenas como APTO ou INAPTO.
10.22. Os resultados serão registrados em formulário próprio e as-
sinados pelo candidato.
10.23. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adi-
cional ou condições ou recursos especiais para a realização do 
TAF, deverá requerer, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados 
da data da publicação do Edital de Convocação, disponibilizado 
no quadro de avisos do Centro Administrativo Municipal e Paço 
Municipal e publicado no Semanário Oficial da Estância Turística 
de Avaré (aos sábados) (https://www.avare.sp.gov.br/semanario/
digital/) seja na versão impressa ou eletrônica, no site oficial em 
www.avare.sp.gov.br, indicando claramente quais os recursos 
necessários, acompanhado de justificativa e parecer emitido por 
Médico Especialista da área de sua deficiência, ratificando o pedi-
do, o recurso necessário e o teste a que se refere, junto ao Setor 
de Protocolo do Centro Administrativo Municipal da Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, situado a Rua Rio Grande do Sul, nº 
1.810 – Centro – Avaré/SP .
10.23.1. Na solicitação o candidato deverá declarar ser de sua res-
ponsabilidade levar consigo no dia da aplicação do TAF os recur-
sos especiais necessários, cabendo aos aplicadores do teste so-
mente a avaliação, dentro dos critérios estabelecidos nesse Edital.
10.23.2. O deferimento ou não das solicitações serão analisadas 
pela Comissão Examinadora do TAF, levando em consideração a 
razoabilidade e a viabilidade.
10.23.3. Os candidatos que, dentro do prazo estabelecido, não 
atenderem aos requisitos fixados no item 10.23 se sujeitarão à re-
alização do TAF de acordo com o previsto neste edital, para todos 
os candidatos.
10.23.4. As respostas às solicitações de recursos especiais serão 
enviadas aos candidatos em até 3 (três) dias úteis após o recebi-
mento dos requerimentos, por telegrama, para o endereço informa-
do pelo candidato no ato da inscrição.

DOS RECURSOS

Os recursos do TAF-Teste de Aptidão física deverão obedecer as 
regras contidas no Item 13- Recursos do Edital do Concurso Públi-
co nº 001/2022, publicado no Semanário Oficial da Estância Turís-
tica de Avaré em 27/08/2022.

DO PROTOCOLO DO TAF PARA COVID-19

10.2.5. Para a realização do TAF é obrigatório a apresentação do 

comprovante de vacinação completa (1ª, 2ª e reforço) dose contra 
o COVID 19 ou atestado médico que evidencie motivos de saúde 
ou histórico de hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer 
dos excipientes de todas as vacinas disponível no Plano de Vacina-
ção contra a Covid-19, conforme Decreto Municipal nº 6641/2022.
10.2.5.1. A não apresentação do documento de vacinação implica-
rá na impossibilidade da realização da prova e inaptidão no TAF, 
sendo o candidato considerado eliminado deste Concurso Público.
- O candidato, se estiver acometido pelo COVID 19 deverá justificar 
sua ausência por meio de atestado médico, para remarcação de 
sua avaliação, devendo o atestado ser protocolado junto ao setor 
de Protocolo do Centro Administrativo Municipal da Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, situado a Rua Rio Grande do Sul, nº 
1.810 - Centro - Avaré/SP, de segunda a sexta feira, das 08h00 às 
16h00 em até 48 horas após o dia do TAF

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Estância Turística de Avaré, (SP), 27 de Janeiro de 2023.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO
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ESPORTES

As atividades espor-
tivas oferecidas gratui-
tamente para a popu-
lação avareense estão 
com inscrições abertas, 
informa a Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer. 

Os trabalhos foram 
reiniciados na segun-
da-feira, 23. Basquete, 
handebol, voleibol, fu-
tebol, futsal, atletismo, 
natação, hidroginástica, 
vôlei adaptado, judô, 

Atividades esportivas oferecidas pela 
Prefeitura estão com inscrições abertas
Município disponibiliza aulas gratuitas para 13 modalidades; interessados devem entrar em 
contato pelo telefone (14) 3732-0756

karatê, xadrez e tênis 
de mesa são as moda-
lidades disponibilizadas 
atualmente pela Prefei-
tura da Estância Turísti-
ca de Avaré.

Há opções para di-
versas faixas etárias e 
para pessoas com de-
ficiência. Informações 
sobre vagas, inscrição e 
horário e locais de au-
las podem ser obtidas 
pelo telefone (14) 3732-
0756.

A Secretaria Munici-
pal de Esporte e Lazer 
deu as boas-vindas a 
cinco novos estagiários 
da pasta. 

Estudantes de Edu-
cação Física, Murilo 
Afonso Pancioni, Evelyn 
Luiza Dorth Cardozo, 
Francyne Pedroso Cé-
sar Filadelfo, Danie-
la Tróia Alves e Felipe 
Nazário Belarmino vão 

Secretaria Municipal de Esporte anuncia novos estagiários 
Estudantes de Educação Físi-
ca vão auxiliar professores da 
pasta em projetos sociais 

auxiliar os professores 
da pasta nos projetos 
sociais mantidos pela 
Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré. 

A contratação foi in-
termediada pelo Centro 
de Integração Empresa-
-Escola (CIEE). Em nota, 
a Secretaria Municipal 
de Esporte desejou boa 
sorte e um ótimo traba-
lho aos estagiários. 
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Têm início na segun-
da-feira, 30, as inscri-
ções para o curso gra-
tuito “Soldador ao Arco 
Elétrico MAG”.

A capacitação do 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Indus-
trial (SENAI) foi con-
tratada pela Prefeitura 
da Estância Turística de 
Avaré, por meio da Se-
cretaria Municipal de 
Indústria, Comércio, Ci-
ência e Tecnologia.

A proposta do mu-
nicípio é qualificar a 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Curso gratuito de soldador abre 
inscrição na segunda-feira, 30
Interessados na capacitação do SENAI devem se dirigir ao CATE até quinta-feira, 2 de fevereiro

mão de obra local. O 
prazo para se inscrever 
termina na quinta-feira, 
2 de fevereiro.

O Curso de Qualifi-
cação Profissional Sol-
dador ao Arco Elétrico 
– MAG busca o desen-
volvimento de com-
petências para cortar, 
preparar material, sol-
dar pelo processo MAG 
e controlar a qualidade 
do cordão de solda, nas 
posições plana, hori-
zontal e vertical, para 
confecção e recupera-

ção de equipamentos, 
máquinas, estruturas 
metálicas e ferramen-
tas, utilizando mate-
riais em aço-carbono, 
montando e preparan-
do o equipamento de 
soldagem e seguindo 
legislação pertinente, 
procedimentos e nor-
mas técnicas de quali-
dade, de preservação 
ambiental, de saúde e 
segurança.

Aulas
As aulas têm início 

em fevereiro. O conte-

údo será ministrado na 
Escola Móvel estacio-
nada no Parque “Fer-
nando Cruz Pimentel” 
(recinto da Emapa) de 
segunda a sexta-feira. 
Há duas turmas dis-
poníveis: das 14 às 17 
horas e das 18h30 às 
21h30. 

Matrícula
As vagas são limi-

tadas. As matrículas 
devem ser feitas das 
8h30 às 16h30 no 
Centro de Atendimen-
to ao Trabalhador e 

Empreendedor (CATE). 
O órgão fica na Casa 

do Cidadão (Rua Bahia, 
nº 1580, centro de Ava-
ré).

O interessado pre-
cisa ter no mínimo 18 
anos e já ter concluído 
o nível fundamental. É 
preciso apresentar RG, 
CPF e comprovante de 
residência.

Outras informa-
ções podem ser ob-
tidas pelos telefones 
(14) 3732-1923 e (14) 
98204-0788.

Conteúdo
A programação do 

curso engloba os se-
guintes tópicos: Tecno-
logia e desenho aplica-
do a soldagem

Simbologia e termi-
nologia, Fundamentos 
de eletricidade, Prática 
de soldagem, Proces-
so oxicorte, fontes de 
energia, equipamentos, 
Processo MAG, técnicas 
de soldagem e Proces-
sos de correção no cor-
dão de soldagem, entre 
outros temas.
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A Prefeitura da 
Estância Turística de 
Avaré iniciou 2023 
com o recapeamento 
de um trecho da Ave-
nida Mário Covas po-
pularmente conheci-
do como Nova Avaré.

O trecho a ser re-
vitalizado tem 1170 
metros de extensão. 
A obra começa na al-
tura do número 2461 
da Vila Jatobá e segue 
no sentido Aeropor-
to “Comandante Luiz 
Gonzaga Lutti”, perpas-

OBRAS

Avenida Nova Avaré é 
recapeada pela Prefeitura
 Obra do município é um 
convênio com o DETRAN

sando todo o bairro.
Além de dar aces-

so ao loteamento, a 
via é uma importante 
rota para o centro da 
cidade e está conec-
tada à Avenida Don-
guinha Mercadante, 
polo industrial e co-
mercial de Avaré.

Orçado em pouco 
mais de R$ 980 mil, 
o empreendimento 
é um convênio entre 
município e Depar-
tamento Estadual de 
Trânsito (DETRAN). 
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A equipe da Vila 
Martins venceu o time 
do São Pedro por 3 a 1 
e conquistou o título de 
campeã no torneio reali-
zado no domingo, 22, no 
campo do Fluminense.

Organizada pelo 
desportista Bozó, a 
competição contou 
com o apoio da Prefei-
tura da Estância Turísti-
ca de Avaré, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer.

“Um grande público 

ESPORTE

Vila Martins vence torneio 
no campo do Fluminense
Com apoio da Prefeitura de Avaré, competição foi realizada no domingo, 22

pôde presenciar esse 
excelente jogo”, ava-
lia a organização. “A 
arbitragem ficou sob 
o comando de Lê Boi, 
que abrilhantou ainda 
mais o espetáculo pro-
porcionado pelas duas 
equipes”, continuam os 
organizadores.

Destaques
O jogador Vitor, da 

Vila Martins, assinou 
dois gols e foi o artilhei-
ro da partida. A premia-
ção de goleiro menos 

vazado ficou com Mar-
cos, do mesmo time.

João Victor Alves 
(São Pedro) e João Vitor 
Nazário (Vila Martins) 
foram eleitos os melho-
res jogadores da final.

A Secretaria Muni-
cipal de Esportes para-
benizou as equipes que 
participaram da com-
petição e informou que 
também vai apoiar o 
torneio que acontece a 
partir de domingo, 29, 
no campo da Ferroviária. 

A vacinação de adul-
tos contra a Covid-19 
continua em andamen-
to, informa a Secretaria 
Municipal da Saúde. 

Pessoas a partir de 
30 anos recebem a 4ª 
dose. Já o público a 
partir de 12 anos está 
apto para a 3ª dose. A 
fase engloba ainda a 
disponibilização da 5ª 
dose para pacientes 
imunossuprimidos.

A vacinação contra a 

SAÚDE

Covid: etapa atual segue com vacinação de adultos
Município aguarda chegada de novos lotes para dar continuidade à imunização do público 
infantil

Covid acontece de se-
gunda a sexta-feira nos 
postos Mário Bannwart, 
Bonsucesso, Vera Cruz, 
Santa Elisabeth, Bra-
bância, Bairro Alto, Flá-
vio Negrão (Dona Lau-
ra) e Centro de Saúde I. 
O atendimento ao pú-
blico é das 8 às 11 e das 
13 às 15 horas.

Público infantil 
Em relação ao pú-

blico infantil, o muni-
cípio aguarda o envio 

de novos lotes do imu-
nizante pelo Ministé-
rio da Saúde para dar 
continuidade à etapa. 
A situação de Avaré 
é a mesma vivida por 
cidades da região, res-
salta a pasta. 

Pais e responsáveis 
devem procurar a sala 
de vacina mais próxima 
de sua residência para 
obter informações so-
bre a eventual chegada 
de novas remessas. 
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LEGISLATIVO

AUTORIZAÇÃO 

 LEONARDO PIRES RIPOLI, Vereador Presi-
dente da Câmara de Vereadores da Estância Turís-
tica de Avaré, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, autoriza a abertura de DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO visando a contratação de empre-
sa especializada para fornecimento e instalação de 
divisórias em gesso tipo drywall, remoção de uma 
parede, e abertura de uma porta dos gabinetes na 
sede da Câmara de Vereadores da Estância Turísti-
ca de Avaré.
As despesas com a presente licitação serão empe-
nhadas através da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02.01.122.7005.1151-4.4.90.51.99-05.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Ava-
ré, 17 de janeiro 2023.

LEONARDO PIRES RIPOLI
Presidente da Câmara 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Fica ratificada a Dispensa de Licitação 07/2021 – 
Processo 10/2021, para a empresa VEIMAR JUSTO 
DE OLIVEIRA AVARE ME, inscrita no CNPJ sob n.º 
04.890.234/0001-02, com sede na Rua João Paixão, 
nº 100, São Judas Tadeu II-Avaré/SP, CEP 18.705-
530, objetivando fornecimento e instalação de 
divisórias em gesso tipo drywall, para divisão de 
gabinetes na sede da Câmara de Vereadores da Es-
tância Turística de Avaré.
Fundamento Legal: artigo 24, incisos I e II, da Lei 
nº 8.666/93.
Valor total estimado da contratação: R$ 5.228,30 
(cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta cen-
tavos), para instalação de 47,53 m² de paredes. 
As despesas decorrentes da presente Dispensa se-
rão empenhadas através da seguinte dotação orça-
mentária: 01.01.02.01.122.7005.1151-4.4.90.51.99-
05.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Ava-
ré, 17 de janeiro de 2023.

LEONARDO PIRES RIPOLI
Presidente da Câmara 

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 01/2023
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Tu-
rística de Avaré.
Contratada: VEIMAR JUSTO DE OLIVEIRA AVARE - 
ME
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para fornecimento e instalação de divisórias em 
gesso tipo drywall, para fechamento e divisão de 
gabinetes na sede da Câmara de Vereadores da Es-
tância Turística de Avaré.
Prazo de vigência do Contrato: 90 (noventa) dias 
(17/01/2023 até 17/04/2023).
Valor Estimado: R$ 5.228,30 (cinco mil, duzentos e 
vinte e oito reais e trinta centavos),
Referente: Processo nº 01/2023 – Dispensa nº 
01/2023
Data do ajuste: 17/01/2023

LEONARDO PIRES RIPOLI
Presidente da Câmara 

SEC. DE FAZENDA

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:

005/23 – RUA EMILIO LOMBARDI – 5.261.015-000 – FCO – AU-
SÊNCIA DE LIMPEZA       
006/23 – RUA TENENTE JOÃO DE MATOS MENDES – CMOM – 
FUNCIONAMENTO IRREGULAR
007/23 – RUA PERNAMBUCO – 4.023.005-000 – GPA – ENTU-
LHO IRREGULAR
008/23 – RUA DIAS CINTRA – 5.027.006-000 – APA-E – AUSÊN-
CIA DE LIMPEZA 
009/23 – RUA RIO GRANDE DO SUL – 4.015.025-000 – JPF – 
REF. IRREG. OBRAS. 
010/23 – TV. LAZARO DO AMARAL LEITE – 3.013.032-000 – PPN 
– SONORIZAÇÃO 

NOTIFICAÇÕES:

1780/22 – RUA CARLOS CAVINI – 5.263.015-000 – FJC – AU-
SÊNCIA DE LIMPEZA 
1780/22 – RUA CARLOS CAVINI – 5.263.016-000 – FJC – AU-
SÊNCIA DE LIMPEZA 
0031/23 – RUA JOSEFA AMICCI – 5.136.006-000 – SMME – AU-
SÊNCIA DE LIMPEZA         
0041/23 – RUA MATO GROSSO – 1.043.019-000 – FRRCL – SO-
NORIZAÇÃO                      
0041/23 – RUA MATO GROSSO – 1.043.019-000 – FRRCL – SO-
NORIZAÇÃO  A
0046/23 – RUA KRAKÓVIA – 4.261.041-000 – JMO – AUSÊNCIA 
DE LIMPEZA                  
0054/23 – RUA AV BRASÍLIA – 5.014.005-000 – IGS – AUSÊNCIA 
DE LIMPEZA 
0055/23 – RUA ANTONIETA PAULUCCI – 4.340.001-000 – MDC – 
AUSÊNCIA DE LIMPEZA
0061/23 – RUA SEVILHA – 4.293.007-000 – FCH – AUSÊNCIA 
DE LIMPEZA

0063/23 – RUA WELLIGTON DE PAULA ASSIS – 5.277.035-000 – 
OMSO – AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
0064/23 – RUA PIAUI – 2.049.016-000 – ACSL – DEPÓSITO IR-
REGULAR
0069/23 – AV ESPANHA – 36.411 – AG LTDA – SONORIZAÇÃO      
0072/23 – RUA FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA – ACL – VEÍ-
CULO LEI 384/99 
0082/23 – RUA TONICO BOAVA – 3.244.024-000 – ERMB – SO-
NORIZAÇÃO                          
0084/23 – RUA LUIZ BASTOS CRUZ – 5.234.015-000 – SGQ – 
SONORIZAÇÃO   
0084/23 – RUA LUIZ BASTOS CRUZ – 5.234.015-000 – SGQ – 
SONORIZAÇÃO A     
0085/23 – RUA DOUTOR FELIX FAGUNDES – 3.049.021-000 – 
CSR – AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
0086/23 – RUA DR MARIO BASTOS CRUZ – 2.066.011-000 – AU-
SÊNCIA DE LIMPEZA 
0086/23 – RUA BAHIA – CG***68 – VEÍCULO LEI 384/99 
0089/23 – RUA WALDEMAR LOPES PERES – 3.266.001-000 – 
MRD – CANOS IRREGULARES

INEDITORIAIS

Ata da reunião Ordinária 
n° 016/2022-CMDCA 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, rea-
lizada aos 15 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois: 
com início às 09:00 horas reuniu-se este Conselho de forma online 
através da sala dos conselhos, situado na Praça Romeu Bretas, 
S/N, centro, nesta cidade e Comarca de Avaré, Estado de São Pau-
lo, com a presença dos conselheiros ao final citados. A Presidente 
Alexandra P. A. Homem de Melo abriu a reunião, cumprimentou e 
agradeceu a presença de todos e na sequência pediu que o secre-
tário Clóvis Felipe fizesse a leitura da convocação contendo a pau-
ta da reunião, passando à discussão dos seguintes tópicos: 1) Lei-
tura da Ata Anterior: após a leitura a ata da reunião ordinária do dia 
22/11/2022 foi aprovada por unanimidade; 2) Comissão Organiza-
dora da Conferência: Relatório final da XII Conferência Municipal – 
realizada em 29nov22: foi dado ciência do relatório elaborada pela 
Fabiana Grava onde constou os dados sobre o CMDCA, Comissão 
organizadora, local da realização, relação de delegados, propostas 
apresentadas, avaliação feita através Google form pelos presentes 
na sala; os certificados serão emitidos pelos que assinaram a lista 
de presença e o relatório será enviado pelo secretário executivo ao 
Condeca. 3)  Calendário de reuniões para 2023: Após consulta feita 
pelo WhatsApp no dia 13 e 14 e com os participantes da reunião fi-
cou decidido continuar a realizar as reuniões nas 3ªs Terças Feiras 
de cada mês, às 14hs, na sala dos conselhos, de forma presencial. 
4) Plano de Ação para 2023 – minuta de proposta: Após apresen-
tação da minuta na tela da transmissão e feita a leitura dos princi-
pais itens o seu conteúdo foi aprovado e o texto da Resolução será 
enviada aos conselheiros, por e-mail, para análise e aprovação do 
texto final, até o dia 26dez, para publicação no semanário oficial. 
5. Plano de Aplicação de Recursos do Fumcad para 2023 – minuta 
de proposta: Após apresentação da minuta na tela da transmissão 
e feita a leitura dos principais itens o seu conteúdo foi aprovado e 
o texto da Resolução será enviada aos conselheiros, por e-mail no 
início de janeiro, após encerramento do ano e emissão do extrato 
bancário de dez 22, para análise e aprovação do texto final, até a 
reunião ordinária de janeiro, para publicação no semanário oficial. 
6. Temo de Aditamento Edital Fumcad 2021 – prorrogação de pra-
zo: Foi dado ciência aos conselheiros que os pedidos de aditamen-
to do prazo dos projetos do Edital Fumcad 2021, objeto dos termos 
de fomento assinados em 2022, cujo prazo se encerraria em 31 de 
dez 22, foram encaminhados para elaboração do respectivos Ter-
mos para publicação no semanário oficial, de acordo com os pra-
zos solicitados, permitindo assim a continuidade dos projetos, pelo 
prazo de um ano, como previsto no plano de trabalho. Colocado em 
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votação os termos foram aprovados, por unanimidade. Nada mais 
havendo a tratar a presidente, Alexandra P. A. Homem de Melo, 
encerrou a reunião às 11:00h, com o de acordo dos conselheiros 
participantes: Alexandra P. A. Homem de Mello representante titular 
da Secretaria Educação, Rejane Cristina Tech e Karina Luzia de 
Oliveira representante titular da Secretaria de Assistência e Desen-
volvimento Social,  Priscila Félix representante titular da Secretaria 
de Saúde, Alexandre Faustino representante titular da Secretaria 
de Esportes, Kerlen Mariano Ribeiro e Tatiane Cristina Deolin re-
presentantes titulares de entidades de assistência de atendimento 
socioeducativa e de capacitação à criança e adolescente,  Marina 
Furigo e Daiane Correa Novaga, representantes titular e suplente 
de entidades de assistência  de atendimento a saúde Clóvis Rodri-
gues Felipe e Silmara Rodrigues representantes titular e suplente 
da Sociedade Civil – Clube de Serviços e sociedade religiosa. Eu, 
Clovis Rodrigues Felipe, Secretário, lavrei a presente ata que, após 
lida e aprovada, será assinada pela presidente da gestão 2021-23.            

Alexandra P. A. Homem de Melo
Presidente CMDCA – Gestão 2021-23

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/23 – PROCESSO Nº. 017/23
Objeto: Desafetação e Alienação de área rural do Patrimônio Públi-
co Municipal, de acordo com a Lei 2.296 de 11 de junho de 2019, 
conforme edital.
Data de Encerramento: 02 de março de 2023 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 02 de março de 2023 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 26 de janeiro de 2023 – Olga Mitiko 
Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de 
Licitações.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/23 – PROCESSO Nº. 020/23
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execu-
ção da cobertura da Arena de Eventos do Parque de Exposições 
Dr. Fernando Cruz Pimentel e construção da sala de imprensa, 
conforme edital.
Data de Encerramento: 01 de março de 2023 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 01 de março de 2023 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 26 de janeiro de 2023 – Olga Mitiko 
Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de 
Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/23 – PROCESSO Nº. 011/23
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Contratação de empresa especializada para futuro forne-
cimento de peças para máquinas (roçadeiras, cortador de grama, 
soprador e motoserra) e para o Trator Giro Zero
Recebimento das Propostas: 01 de fevereiro de 2023 das 08 horas 
até 14 de fevereiro de 2023 às 08 horas
Abertura das Propostas: 14 de fevereiro de 2023 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 14 de fevereiro de 2023 
às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 23 de janeiro de 2023 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2023 – PROCESSO Nº. 016/2023
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de mate-
riais descartáveis para atender paciente de mandado judicial
Recebimento das Propostas: 31 de janeiro de 2023 das 08 horas 
até 10 de fevereiro de 2023 às 08 horas
Abertura das Propostas: 10 de fevereiro de 2023 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 10 de fevereiro de 2023 
às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 27 de janeiro de 2023 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2023 – PROCESSO Nº. 018/2023
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de 
empresa para a prestação de serviços de vigilantes/seguranças 
desarmados e brigadistas
Recebimento das Propostas: 30 de janeiro de 2023 das 08 horas 
até 09 de fevereiro de 2023 às 08 horas
Abertura das Propostas: 09 de fevereiro de 2023 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 09 de fevereiro de 2023 
às 09 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 28 de janeiro de 2023 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.
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TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/23 – PROCESSO N° 009/23
Considerando pedido de impugnação ao Edital; Considerando a Lei 
nº 10.711/2003; Considerando solicitação da Secretaria Municipal 
de Transportes e Serviços; referente o Pregão em epígrafe, motivo 
pelo qual, o Senhor CESAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MO-
RELLI, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
nº 4.813/17, DETERMINA a apresentação de documentos a serem 
conferidos no site: www.avare.sp.gov.br e www.bllcompras.com.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 15 de fevereiro de 
2023, às 10h30min, para início da Disputa de Lances. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 24 de janeiro de 2023.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/23 – PROCESSO N° 009/23
Analisando os autos nesta data, foi verificado que não consta a 
quantidade de mudas por caixa, no descritivo das mudas de flores, 
referente o Pregão em epígrafe, motivo pelo qual, o Senhor CE-
SAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, DETER-
MINA a rerratificação do edital em epígrafe, a serem conferidos no 
site: www.avare.sp.gov.br e www.bllcompras.com.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, mantém-se o dia 15 de fevereiro de 
2023, às 10h30min, para início da Disputa de Lances. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 26 de janeiro de 2023.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no ar-
tigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as 
empresas AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI (itens 01, 05, 17, 27, 30, 32 e 33), ÁGIL MEDICAMENTOS 
LTDA (itens 03, 06, 13, 21, 23, 26 e 28), INOVAMED HOSPITALAR 
LTDA (itens 04, 07, 25 e 36), FUTURA COMÉRCIO DE PRODU-
TOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI (itens 08, 09, 12 e 18), 
INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA (itens 10 e 20), referente ao 
registro de preços para eventual aquisição futura de medicamentos 
e suplementos alimentares para atender pacientes do CAPS II e 
CASE, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 140/2022 – Processo nº. 
254/2022. Homologado em: 11/01/2023.

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal 
de Transportes e Serviços da Estância Turística de Avaré, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 
4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas WDA DISTRIBUI-
DORA LTDA EPP (lotes 01,04,05,08), ICOCITAL ARTEFATOS DE 
CONCRETO LTDA (lote 02) e PASTORE CONSTRUÇÕES LTDA 
(lote 06), responsáveis pela contratação de empresa especializada, 
através de Registro de Preços, para fornecimento de artefatos de 
concreto para uso na Conservação de Vias Públicas e Estradas 
Vicinais, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 184/22 – Processo nº. 
324/22. Homologado em: 24/01/2023.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 012/2022 – Processo nº. 282/2022
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à MEDTRONIC CO-
MERCIAL LTDA, no valor global de R$ 65.040,00 (sessenta e cinco 
mil e quarenta reais), objetivando a contratação de empresa espe-
cializada responsável pelo fornecimento de insumo de bomba de 
insulina em atendimento a Mandado Judicial, com fulcro no artigo 
25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré, 13 de janeiro de 2.023. Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREGÃO 
ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 140/2022 – Processo nº. 
254/2022
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI
Valor Global: R$ 101.475,00 (cento e um mil quatrocentos e setenta 
e cinco reais)
Detentora: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES EIRELI
Valor Global: R$ 279.060,00 (duzentos e setenta e nove mil e ses-
senta reais)
Detentora: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Valor Global: R$ 22.840,00 (vinte e dois mil oitocentos e quarenta 
reais)

Detentora: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
Valor Global: R$ 19.761,00 (dezenove mil setecentos e sessenta 
e um reais)
Detentora: ÁGIL MEDICAMENTOS LTDA
Valor Global: R$ 43.468,40 (quarenta e três mil quatrocentos e ses-
senta e oito reais e quarenta centavos)
Objeto: registro de preços para eventual aquisição futura de me-
dicamentos e suplementos alimentares para atender pacientes do 
CAPS II e CASE.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 11/01/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 184/22 – Processo nº. 324/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Valor Global: R$ 585.109,90 (quinhentos e oitenta e cinco mil, cen-
to e nove reais e noventa centavos)
Detentora: ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Valor Global: R$ 78.849,75 (setenta e oito mil, oitocentos e quaren-
ta e nove reais e setenta e cinco centavos)
Detentora: PASTORE CONSTRUÇÕES LTDA
Valor Global: R$ 30.890,75 (trinta mil, oitocentos e noventa reais e 
setenta e cinco centavos)
Objeto: Contratação de empresa especializada, através de Regis-
tro de Preços, para fornecimento de artefatos de concreto para uso 
na Conservação de Vias Públicas e Estradas Vicinais.
Data da Assinatura da Ata de Registro: 24/01/2023

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 012/2022 – PROCES-
SO nº. 282/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada responsável pelo 
fornecimento de insumo de bomba de insulina em atendimento a 
Mandado Judicial
Valor Global: R$ 65.040,00 (sessenta e cinco mil, quarenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 13/01/2.022

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO N° 111/15 – PROCESSO N° 366/15 (Contrato n° 325/15), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o se-
nhor CELSO FERREIRA DA SILVA FILHO, objetivando a locação 
de imóvel situado na Avenida Espanha, n° 691 – Jardim Europa II – 
Avaré/SP, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 06 
de fevereiro de 2.024, no valor global de R$ 68.449,28 (sessenta e 
oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centa-
vos). Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal 
da Educação da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 002/22 – PROCESSO Nº 007/22 (Contrato nº 
005/22), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa MALUF & TINÓS LTDA EPP, objetivando a locação 
de 01 (um) scanner para o Departamento de Licitação, com prorro-
gação do prazo de vigência contratual até 18 de janeiro de 2.024, 
no valor global de R$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais). 
Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística 
de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS N° 003/2022 – PROCESSO N° 079/2022 (Contrato n° 
058/2022), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa RICARDO ANTÔNIO DE SOUZA TOPOGRA-
FIA E CONSTRUÇÃO, objetivando o fornecimento de materiais, 
máquinas, equipamentos e mão de obra para construção de esca-
da hidráulica no bairro Terras de São José – Avaré/SP, com prorro-
gação do prazo de vigência contratual até 18 de março de 2.023. 
Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e 
Obras da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 013/2022 – PROCESSO Nº. 340/2022, 
objetivando a Concessão do restaurante do Camping, conforme 
preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogado em: 
20/01/2023. Márcio Danilo dos Santos – Secretário Municipal de 
Turismo da Estância Turística de Avaré.

Ficam REVOGADOS os ITENS 02, 11, 14, 15, 16, 19, 22, 24, 29, 
31, 34, 35, 37 e 38 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 140/2022 – 
PROCESSO Nº. 254/2022, objetivando o registro de preços para 
eventual aquisição futura de medicamentos e suplementos alimen-

tares para atender os pacientes do CAPS II e CASE, conforme pre-
ceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 
do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 11/01/2023. Roslindo 
Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADO os lotes 03 e 07 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
184/22 – PROCESSO Nº. 324/22, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada, através de Registro de Preços, para for-
necimento de artefatos de concreto para uso na Conservação de 
Vias Públicas e Estradas Vicinais, conforme preceitua o artigo 49, 
primeira parte, da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tri-
bunal Federal. Revogado em: 24/01/2023. Cesar Augusto Luciano 
Franco Morelli – Secretário Municipal de Transportes e Serviços.

TERMO DE SUPRESSÃO E ADITIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2021 – PROCESSO Nº 
186/2021 (Contrato n° 205/2021) fica suprimido o valor total de R$ 
43.863,24 (quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e três reais 
e vinte e quatro centavos) do respectivo contrato ganho pela em-
presa CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA, o que correspon-
de a aproximadamente a 1,42% (um vírgula quarenta e dois por 
cento), o valor a ser aditado será de R$ 43.863,24 (quarenta e três 
mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), o 
que corresponde aproximadamente a 1,42% (um vírgula quarenta 
e dois por cento), cujo objeto é o fornecimento de materiais, máqui-
nas, equipamentos e mão de obra para execução da construção da 
CASA ABRIGO para crianças e adolescentes, situado na Rua Mato 
Grosso, s/n – Jardim Brasil – Avaré/SP. Assinatura do Termo Aditivo 
e Supressão: 29/12/2022.

TERMO DE SUPRESSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2019 – PROCESSO 200/2019 
(Contrato n° 278/19), fica suprimido o valor do respectivo termo 
de prorrogação de contrato ganho pela empresa MALUF & TINÓS 
LTDA EPP, no valor total de R$ 31.320,00 (trinta e um mil trezen-
tos e vinte reais), o que corresponde a aproximadamente 38,74% 
(trinta e oito vírgula setenta e quatro por cento), do total do contrato, 
o que objetiva a locação de 44 (quarenta e quatro) equipamentos 
multifuncionais a laser de impressão, cópias, digitalização para a 
Secretaria Municipal de Educação. Assinatura do Termo de Su-
pressão: 18/01/2023.
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CULTURA

O Projeto Guri de 
Avaré está com inscri-
ções abertas até 17 de 
fevereiro. A iniciativa do 
Governo Estadual ofe-
rece cursos gratuitos 
de música para turmas 
de 6 a 18 anos incom-
pletos.

Parceria com a Se-
cretaria Municipal de 
Cultura, o polo ava-

Projeto Guri está com inscrições 
abertas até 17 de fevereiro
Projeto social em parceria com o município oferece curtos gratuitos de música para jovens

reense oferece aulas 
de clarinete, contra-
baixo acústico, coral 
juvenil, eufônio, flauta 
transversal, percussão, 
saxofone, trombo-
ne, trompa, trompete, 
tuba, viola, violino e 
violoncelo. 

Não é preciso ter co-
nhecimento prévio em 
música, nem possuir 

instrumento musical. A 
inscrição é feita de for-
ma presencial e por or-
dem de chegada.

Os documentos ne-
cessário são RG ou Cer-
tidão de Nascimento da 
criança, RG do respon-
sável, comprovante de 
endereço, declaração 
de matrícula escolar, 
cartão de vacinação de 

Covid e foto 3x4 recen-
te se tiver.

O atendimento ao 
público é de terça e 
quinta-feira, das 8 às 
11 horas e das 13h30 
às 17h30. Outras in-
formações pelo e-mail 
polo.avare@santamar-
celinacultura.org.br ou 
pelo telefone (14) 3733-
5420.

O polo avareense 
está localizado no Cen-
tro Cultural Esther Pires 
Novaes, onde as aulas 
são ministradas. O en-
dereço é Rua Ceará, nº 
1507.

O projeto
Mantido pela Se-

cretaria de Cultura e 
Economia Criativa do 
Estado de São Paulo e 

gerido pela organiza-
ção social Santa Mar-
celina Cultura, o Projeto 
Guri é considerado o 
maior programa socio-
cultural brasileiro.

Tem 338 polos dis-
tribuídos em 282 mu-
nicípios paulistas e 
oferece 14.151 vagas 
em cursos gratuitos de 
música para jovens.


