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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 105/2022
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto
nº 6121/21 E 6123/21, considerando justificativas contidas na Ci
nº 690865/2021-SMF e exoneração de Anderson Aparecido Gomes, convoca os classificados 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 Semanário Oficial Eletrônico, prorrogado pelo Decreto 6206/2021, publicado em
03/03/2021 para o cargo/função de AUXILIAR CONTÁBIL, 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 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, 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.
Classificação
09			

Nome
VITOR HUGO DA SILVA NUNES

Estância Turística de Avaré, aos 19 de Agosto de 2022.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO
AUXILIAR CONTÁBIL
ATRIBUIÇÃO		
Compreendem as tarefas que se
LC 188/2013 		
destinam a executar serviços pertinentes à unidade, organizando os documentos e efetuando sua
classificação contábil; geram lançamentos contábeis, auxiliar na
apuração dos impostos, conciliar contas e preenchimento de guias
de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo, realizam o arquivo de documentos e conhecimento para estabelecer
políticas de gestão pública. Atende ao público.
REQUISITO MÍNIMO
Ensino Médio Completo e curso de
qualificação profissional, na modalidade de Técnico em Contabilidade e conhecimento em informática
HORÁRIO DE TRABALHO
40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO
A ser determinado pelo Secretário
			Municipal da Fazenda
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 comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS
01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade
-ensino médio e diploma frente e verso de Técnico em Contabilidade autenticados
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimentos filhos, RG e
CPF(menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet)
01			
Certidão de ações cíveis e criminais
(TJ/fórum)
01			
Cartão SUS
01			Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar 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 106/2022
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº
4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas na
CI nº 691614/2022/SMS e aposentadoria de Marcia Regina Marvulo bem como não comparecimento do 09 e 10º classificados, con-

voca os classificados do Concurso Publico 003/2019, homologado
através do Decreto nº 5525/2019, de 25 de Junho de 2019, publicado em 27 de Junho de 2019, no Semanário Oficial Eletrônico,
para o cargo/função de FARMACÊUTICO, 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 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, 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
11			
12			
13			

Nome
JULIANA DE OLIVEIRA ROCHA
DANILO AIZICK
SELMA CHIYOKO WATANABE

Estância Turística de Avaré, aos 19 de Agosto de 2022.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO
FARMACÊUTICO
ATRIBUIÇÃO		
Compreende as tarefas que se
LC 127/2010 		
destinam a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparos semelhantes, análise
de substância, de matérias-primas e produtos acabados, baseando-se em fórmulas estabelecidas e valendo-se de técnicas e aparelhos especiais, para atender receitas médicas, odontológicas e
veterinária
REQUISITO MÍNIMO
Ensino superior completo e registro
			
no CRF
HORÁRIO DE TRABALHO
A ser determinado pelo Secretário
			
Municipal da Saúde
LOCAL DE TRABALHO
Local a ser determinado pelo Se
			
cretário 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 comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS
01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade
e registro no CRF autenticados
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimento, RG e CPF de
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet)
01			
Certidão de ações cíveis e criminais
(TJ/fórum)
01			
Cartão SUS
01			Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego
público
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INEDITORIAIS
REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE
READAPTAÇÃO FUNCIONAL

De acordo com a Lei Municipal nº 2.145 de 10 de outubro de 2017,
ficam os membros da Comissão Permanente de Readaptação
Funcional, reorganizados através de Decreto Municipal 6.602, de
07 de dezembro de 2021, C O N V O C A D O S a participarem da
Reunião da Comissão Permanente de Readaptação Funcional que
será realizada no dia 24/08/2022 às 14h00, nas dependências do
Departamento de Saúde e Segurança do Servidor – D.E.S.S., Rua
Pará, nº 673, Centro, Estância Turística de Avaré, oportunidade em
que serão discutidos Processos de Readaptação Funcional.

A Comissão Permanente de Readaptação Funcional

COMISSÃO PERMANENTE DE READAPTAÇÃO
FUNCIONAL – C.P.R.F.

A Comissão Permanente de Readaptação Funcional, reorganizada
pelo Decreto nº 6.602, de 07 de dezembro de 2021, vem C O N V
O C A R o servidor abaixo relacionado a comparecer na sede do
D.E.S.S. – Departamento de Saúde e Segurança do Servidor, sito
a Rua Pará, nº 673, Centro, para ser avaliado pela Equipe Multidisciplinar a fim de instruir os Processos de Readaptação Funcional,
a saber:

PROC.
SERVIDOR
SERVIÇO SOCIAL
ENFERMAGEM
FISIOTERAPIA
PSICOLOGIA
MÉDICA
SEGURANÇA DO
TRABALHO

014/2022
MILTON DOMINGUES DE OLIVEIRA
24/08 – 08:00
24/08 – 08:30
25/08 – 10:00
24/08 – 09:30
24/08 – 11:00
25/08 – 13:30
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SEMADS

Especialistas debatem prevenção
à violência contra a mulher
Encontro realizado pela SEMADS na quarta-feira, 17, integra a Campanha Agosto Lilás
Especialistas participaram do 1º Encontro
de Combate à Violência
Contra a Mulher realizado na quarta-feira,
17, na Câmara de Vereadores de Avaré.
A iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS)
integra a programação
da Campanha Agosto Lilás, que debate o
tema em todo o país.
Prevenção,
atendimento às vítimas e
acesso à Justiça foram
alguns dos assuntos
explorados pelo delegado Levon Torossian Júnior, titular da
Delegacia de Defesa
da Mulher (DDM) de
Avaré, pela delegada
de Taquarituba Camila Rosa Alves, pela assistente social Priscila
Felix, pela defensora
pública Laura Joaquim
Taveira e pela assistente social Letícia
Rodrigues, coordenadora do Centro de Referência Especializado
de Assistência Social
(CREAS) de Avaré.
O evento foi aberto ao público. A campanha tem o apoio do
CREAS e dos Centros

de Referência de Assistência Social (CRAS).
Outras ações
A Campanha Agosto Lilás foi lembrada
por meio de panfletagem realizada no último dia 10 no Largo do
Mercado.
Pedestres e motoristas receberam panfletos com informações
sobre como denunciar
esse tipo de crime.
Entidades socioassistenciais parceiras do
município participaram
da ação. CREAS e CRAS
também promoveram
palestras junto ao público-alvo para conscientizar sobre o tema.
O assunto será debatido ainda com alunos da modalidade
Educação para Jovens
e Adultos (EJA) no dia
25 de agosto. A exposição ficará a cargo da
assistente social Letícia
Rodrigues.
“A proposta é colocar o assunto em evidência nos mais variados segmentos sociais”,
ressalta a SEMADS.
“Combater, prevenir
e denunciar a violência
contra a mulher é uma
tarefa de toda a sociedade”, enfatiza a pasta.
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SAÚDE

Campanha Nacional de Multivacinação
promove Dia D neste sábado, 20
Proposta é atualizar caderneta de crianças e
adolescentes; confira os locais de vacinação.
O Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação acontece neste sábado, 20 de agosto.
A meta é atualizar a
carteira de vacinação de
menores de 15 anos.
O Centro de Saúde I e
os postos Bannwart, Bonsucesso, Vera Cruz, Santa
Elizabeth, Bairro Alto, Brabância e Flávio Negrão
vão atender ao público
das 8 às 16 horas.
A campanha engloba a atualização de caderneta de menores de
um ano. Crianças de 1 a

menores de 5 anos, por
sua vez, recebam gotinhas contra a Paralisia
Infantil.
Já para o público de
5 anos a menores de
15 anos está prevista
a atualização da situação vacinal conforme o
Calendário Estadual de
Vacinação.
A Campanha Nacional de Multivacinação
segue até 9 de setembro. A vacina contra a
Covid-19 pode ser administrada de maneira simultânea ou com

qualquer intervalo com
as demais vacinas do
calendário oficial, informa a Secretaria Municipal da Saúde.
Covid
A Secretaria Municipal da Saúde informa
que ainda não recebeu
os lotes para disponibilizar a 4ª dose contra a
Covid-19 para o público de 35 anos.
A pasta também
aguarda o recebimento do imunizante para
iniciar a vacinação de
crianças de 3 a 4 anos.

EDUCAÇÃO

Rede Municipal de Ensino recebe capacitação sobre primeiros socorros
Formação ministrada pelo SAMU reuniu
profissionais de 39 unidades escolares de
Avaré
Profissionais de 39
unidades escolares de
Avaré participaram entre 11 e 18 de agosto
de uma capacitação sobre primeiros socorros
ministrada pela equipe
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
A iniciativa está em
conformidade com a
Lei nº 13722/18 (Lei
Lucas), informa a Secre-

taria Municipal de Educação.
Os
profissionais
aprenderam noções básicas sobre como proceder em acidentes com
crianças e adultos envolvendo afogamento,
asfixia, hemorragias, insolação, AVC, ferimentos,
fraturas, queimaduras,
convulsões, entre outras
ocorrências.
O objetivo foi orien-

tar a equipe escolar sobre medidas de emergência que protejam a
vítima de danos maiores até a chegada do
atendimento especializado.
“O conhecimento
em primeiros socorros
pode salvar vidas. Daí a
importância do atendimento adequado nessas situações”, ressalta
a pasta.
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CULTURA

Circuito SESC de Artes desembarca
no dia 28 no Largo São João
Parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, programação aberta ao público traz artes
visuais, cinema, circo, literatura e música
O Largo São João
recebe no domingo,
28 de agosto, a partir das 16 horas, mais
uma edição do Circuito
SESC de Artes.
A atração é uma
parceria com a Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por meio
da Secretaria Municipal
de Cultura.
A
programação
aberta ao público traz

apresentações de teatro, dança e circo,
shows musicais, oficinas, intervenções, vivências, ações literárias
e
cinematográficas,
artes visuais e tecnologias.
Itinerante, o Circuito
SESC de Artes é reconhecido pela qualidade de suas atrações
culturais. “A proposta
é estimular o uso dos

espaços públicos como
lugares fundamentais
para o convívio social e
a troca de experiências
e aprendizados, favorecendo os encontros
e os afetos em uma
perspectiva do desenvolvimento
humano
por meio da arte e da
cultura”, ressalta a organização.
Programação
As atrações são

adequadas para todas
as idades.
Confira a programação abaixo. Mais
informações podem
ser encontradas no
site www.sescsp.org.
br/circuitosescdeartes.
Artes visuais e
Tecnologias
Circuito de Bolinhas:
Engenhoca com Bolinhas de Gude

Renato Barboza e
artistas
convidados
(SP)
Circo
Cabaré da Mafalda
Teatro da Mafalda
(SP)
Música
Versando na Rua:
Reggae em Festa Brasileira
Dj Master San, Marietta Massarock e
Monkey Jhayam (SP)

Cinema
Cine Concerto Interativo
GEM – Grupo Experimental de Música (SP)
Literatura
Telhado de Histórias
Grupo Raconto (SP)
Música
Fazendo Beats
Spbeatessentials (SP)
Teatro
A Carroça É Nossa
Xama Teatro (MA)
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SENAI oferece cursos gratuitos
em Tecnologia da Informação
Com inscrições abertas, iniciativa é uma parceria com a Prefeitura de Avaré

O mercado de trabalho está passando
por mudanças com a
digitalização, processo
que se intensificou com
a pandemia do coronavírus.
Os profissionais vão
precisar, cada vez mais,
se atualizar com as novas ferramentas e plataformas e agregar conhecimentos à carreira.
Pensando nisso, o
SENAI Botucatu, em
parceria com a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, está
com matrículas abertas

para dois cursos gratuitos na área de Tecnologia da Informação:
“Web designer – Front-End” e “Implantação
de Serviços em Nuvem
-Google Cloud Foundations”.
Web designer
Com carga horária
de 180 horas, a capacitação “Web designer
– Front-End” acontece
de 5 de setembro a 9
de novembro.
As aulas serão ministradas de segunda a
sexta-feira, das 13h30
às 17h30. O objetivo

do curso é desenvolver
competências relativas
à elaboração de páginas para Web, utilizando recursos como linguagens HTML, CSS e
JavaScript, bem como
ferramentas para confecção de interfaces
gráficas para sites personalizados.
O aluno deverá, no
início da capacitação, ter
no mínimo 16 anos de
idade e ter concluído o
Nível Fundamental.
Serviços em Nuvem
Já o curso “Implantação de Serviços em

Nuvem -Google Cloud
Foundations” tem carga horária de 40 horas
e acontece de 5 a 23 de
setembro.
As aulas serão ministradas de segunda
a sexta-feira, das 19 às
22 horas. A proposta
é preparar o estudante para certificações
Cloud Digital Leader,
permitindo articular os
recursos dos principais
produtos e serviços do
Google Cloud, desenvolvendo capacidades
que possibilitem implementar serviços de ar-

mazenamento e análise
de dados, utilizando as
principais tecnologias
da área disponíveis nos
serviços de nuvem.
O aluno deverá, no
início do curso, ter no
mínimo 16 anos de
idade e ter concluído
o Nível Fundamental,
além de possuir conhecimento básico em
serviços relacionados à
nuvem e banco de dados.
Inscrição
A matrícula deve
ser feita no Centro de
Atendimento ao Traba-

lhador e Empreendedor
(CATE) localizado na
Casa do Cidadão.
Menores de 18 anos
devem estar acompanhados do responsável.
Os documentos exigidos são RG, CPF e comprovante de residência.
(Obs: Não será aceita
CNH no lugar do RG).
O atendimento ao
público é de segunda
a sexta-feira, das 8h30
às 16h30. Outras informações podem ser
obtidas pelos telefones
(14) 3731-7303 e (14)
98204-0788.
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Sala do Empreendedor: microempreendedores
são convocados para atualização de cadastro
MEI que não está em atividade deve encerrar inscrição para evitar cobranças futuras
Microempreendedores (MEI) que fizeram
alterações em endereço ou atividade devem
se dirigir à Sala do Empreendedor para atualizar o cadastro.
A atualização também é valida para o
contribuinte que tem
MEI aberto, mas não

está em atividade atualmente.
O objetivo, neste
caso, é evitar que o titular
seja inscrito pela Receita
Federal na dívida ativa.
O encerramento do MEI
é feito gratuitamente na
Sala do Empreendedor.
Parceria entre SEBRAE e Secretaria Mu-

nicipal de Indústria e
Comércio, a Sala do
Empreendedor fica na
Casa do Cidadão (Rua
Bahia, nº 1580).
O atendimento ao
público é de segunda
da sexta-feira, das 8 às
16h30. Outras informações pelo telefone (14)
3732-1167.

EMPREGO

PAT: confira as vagas de emprego disponíveis em Avaré
Ofertas estão sujeitas à alteração sem qualquer aviso prévio
O Posto de Atendimento ao Trabalhador
(PAT) divulgou na quinta-feira, 18 de agosto,
as vagas de emprego
disponíveis em Avaré. A
atualização é semanal.
São elas:
Abatedor em matadouro - 01
Açougueiro - 02
Agente de inspeção
de qualidade - 01
Atendente de lojas - 1
Auxiliar de almoxarifado - 01
Auxiliar de cozinha
-1
Auxiliar de enferma-

gem - 01
Auxiliar de limpeza
-1
Auxiliar de manutenção predial - 02
Auxiliar de mecânico
de autos - 01
Auxiliar de departamento pessoal - 01
Balconista - 01
Banhista de animais
domésticos - 01
Caseiro - 01
Colhedor de laranja
- 10
Conferente de carga
e descarga - 02
Cozinheiro geral - 01
Despansador
em

matadouro - 01
Garçom - 01
Serrador de carcaça
-1
Jardineiro - 01
Leiturista (iluminação pública) - 01
Magarefe - 01
Mecânico de manutenção de máquinas
agrícolas - 01
Mecânico de automóvel - 04
Mecânico de caminhão - 01
Motorista de ônibus
urbano - 02
Motorista de ônibus
rodoviário - 01

Operador de caldeira - 02
Operador de estação de tratamento de
esgoto - 01
Pasteleiro/esfiheiro
- 01
Promotor de vendas
de hortifruti- 01
Psicólogo hospitalar
- 01
Recepcionista secretária - 01
Salva-vidas - 01
Torneiro mecânico 1
Trabalhador rural - 1
Tratorista agrícola - 1
Vendedor interno – 2

Recepcionista atendente PCD (Pessoa
Com Deficiência) - 01
As vagas estão sujeitas à alteração sem aviso prévio conforme o
preenchimento ou retirada das mesmas pelas
empresas.
É necessário o cadastro da empresa ou pessoa física no endereço
eletrônico empregabrasil.mte.gov.br ou diretamente no PAT para a disponibilização de vagas e
processo seletivo.
Já o candidato deve
se cadastrar no site em-

pregabrasil.mte.gov.br
ou por meio do PAT. Os
documentos necessários são o PIS, NIT, PASEP, Bolsa família, Cartão Cidadão, Carteira
de Trabalho, RG, CPF e
CNH.
É importante ainda
que o candidato mantenha seu cadastro atualizado junto ao PAT, o que
pode ser decisivo no processo de contratação.
O PAT fica na Casa
do Cidadão (Rua Bahia,
nº 1.580, centro). Outras
informações pelo telefone (14) 3732-1414.
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EDUCAÇÃO

Professores utilizam tecnologia para
despertar interesse pelo folclore
Objetivo é abordar cultura popular por meio
de recursos didáticos tecnológicos
Abordar a importância do folclore para a
identidade do país utilizando recursos didáticos
tecnológicos.
Essa foi a proposta
do projeto desenvolvido
por professores de Informática da Rede Municipal de Ensino.
O Dia do Folclore
é celebrado em 22 de

agosto. Foram realizadas atividades interativas
utilizando a biblioteca de
aulas digitais.
“O objetivo é resgatar brincadeiras, cantigas, parlendas, jogos
e lendas relacionadas
à cultura popular por
meio da tecnologia, levando aos alunos atividades lúdicas, vídeos

e dinâmicas”, explica o
coordenador Renato
Gambini.
“Neste sentido, o
ambiente digital é empregado como um instrumento de alfabetização, melhorando o
rendimento escolar e
despertando o interesse
pelo assunto”, explicam
os professores.

MEIO AMBIENTE

IPTU Verde dá desconto a imóveis sustentáveis de Avaré
Habitação deve ter aquecimento solar e sistema de captação e reúso de água, entre outros
requisitos
Imóveis sustentáveis
podem obter desconto
de até 15% no imposto
Predial Territorial Urbano (IPTU).
É o que prevê o Programa IPTU Verde. Para
ser considerada sustentável, a habitação deve
ter sistema de captação
e reúso de água, aquecimento hidráulico, elétrico ou solar, calçada
verde e construção com
material
sustentável,
além de coleta seletiva.
O interessado em
obter o beneficio deve

protocolar o pedido
com justificativa até 30
de setembro na Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, localizada
no Horto Florestal (Rua
Pernambuco, s/n).
O
requerimento
deve conter os dispositivos sustentáveis
implantados na edificação, bem como documentos comprobatórios.
O usuário também
precisa estar em dia
com as obrigações tributárias
municipais

para receber o benefício.
O pedido deve ser
acompanhado da cópia
do cadastro imobiliário
no município, cópias
de certidão negativa de
débitos municipais, CPF
e RG ou procuração,
quando for o caso.
A Secretária Municipal de Meio Ambiente
é o órgão responsável
pela emissão do parecer conclusivo sobre a
concessão do beneficio. O pedido deve ser
feito anualmente.
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LEGISLATIVO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 14/2022
Referente: Contrato nº 08/2022– Pregão Presencial 03/2022 – Processo 10/2022.
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Objeto: o acréscimo de 02 (dois) beneficiários e seus respectivos
dependentes legais, regularmente inscritos no regularmente inscritos no Plano Privado de Saúde da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré.
Prazo de vigência: até 31 de maio de 2023.
Valor total estimado: de até R$ 10.968,80(dez mil, novecentos e
sessenta e oito mil e oitenta centavos), sendo custo estimado de
R$ 548,44 (quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro
centavos), por beneficiário, pelo período de 10 (dez) meses.
Data do ajuste: 01/08/2022.
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 16/2022
Referente: Pregão Presencial 04/2021 - Processo nº 13/2021 –
Contrato 06/2021
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
Objeto: Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2021, que tem por objeto
a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial
para manutenção da Sede da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré.
Vigência: O presente aditivo terá vigência de 23 de agosto de 2.022
até 22 de agosto de 2.023.
Valor total estimado: de R$ 86.259,00 (oitenta e seis mil, duzentos
e cinquenta e nove reais).
Data do ajuste: 16/08/2022
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
TERMO ADITIVO 17/2022
Dispensa nº 06/2020 – Processo nº 13/2020 – Contrato nº 09/2020.
Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do
contrato com a empresa MENDES & SILVESTRE LTDA-ME, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva, presencial e remota, em horário comercial, para a Central privada de Comunicação
(PABX com tecnologia híbrida IP) da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré.
Vigência: O presente aditivo é de 12 (doze) meses, de 24/08/2022
até 24/08/2023.
Valor: R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais) para 12
meses.
Assinatura do Termo Aditivo: 18 de agosto de 2022.
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL
II REPETIÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 005/2022 –
PROCESSO Nº.143/2022
Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços
de consultas médicas na área de psiquiatria (200 consultas/mês),
com base na Lei Municipal n° 2.435 de 03 de março de 2.021.
Data de Encerramento: 21 de setembro de 2022 às 09:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de abertura: 21 de setembro de 2022 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, 15 de agosto de 2.022 – Olga Mitiko
Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de
Licitações.
II REPETIÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022 –
PROCESSO Nº. 141/2022
Objeto: Concessão do quiosque 02 (dois) da Praça Romeu Bretas.
Data de Encerramento: 22 de setembro de 2022 às 09:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de abertura: 22 de setembro de 2022 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, 17 de agosto de 2.022 – Olga Mitiko
Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de
Licitações.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 131/22 – PROCESSO Nº. 231/22
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros perecíveis para atender aos Equipamentos da SEMADS
Recebimento das Propostas: 22 de agosto de 2.022 das 08 horas
até 01 de setembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 01 de setembro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 01 de setembro de 2.022
às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14)3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 17 de agosto de 2.022 – Eliana
da Silva Almeida – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 132/22 – PROCESSO Nº. 233/22
Objeto: Aquisição de enxoval hospitalar para uso no Pronto Socorro
Recebimento das Propostas: 31 de agosto de 2.022 das 08 horas
até 13 de setembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 13 de setembro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 13 de setembro de 2.022
às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 16 de agosto de 2.022 – Carolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 117/2022 – PROCESSO N° 210/2022
Considerando a impugnação ao edital da empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, o Senhor ROSLINDO WILSON
MACHADO, Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do edital nos termos a
serem conferidos no site: www.avare.sp.gov.br e 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 05 de setembro de
2022, às 14 horas para início da sessão de disputa de preços. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de agosto de 2.022.

ADJUDICAÇÃO

Pregão Eletrônico nº. 074/22 – Processo nº. 150/22
Fica adjudicado as Empresas M. TEIXEIRA & TEIXEIRA LTDA –
ME (lote 01, 02, 03, 10, 11), no valor global de R$ 1.005.947,20
(hum milhão, cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte
centavos), ROMEU UNO – ME (lote 06, 07, 08, 09), no valor global
de R$ 210.801,91 (duzentos (cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e sete reais) e CR SERVICE E COMÉRCIO DE PRODUTOS

E PEÇAS EM GERAL EIRELI (lote 05, 12, 13, 14), no valor global
de R$ 1.880.000,00 (hum milhão, oitocentos e oitenta mil reais),
objetivando Registro de Preços para eventual fornecimento futuro
de mão de obra de manutenção preventiva e corretiva mecânica
dos veículos pertencentes à Frota Municipal. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 09 de agosto de 2022 – Cesar Augusto Luciano
Franco Morelli – Secretário Municipal de Transportes e Serviços.
Pregão Eletrônico nº 106/2022 – Processo nº. 194/2022
Fica adjudicado a Empresa ROGÉRIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME, com valor total de R$ 61.500,00
(sessenta e um mil e quinhentos reais), objetivando o registro de
preços para eventual aquisição futura de cimento e cal – adjudicado em: 17/08/2022.
Pregão Presencial nº. 026/22 – Processo nº. 205/22
Fica ADJUDICADO o Pregão Presencial 026/22 à empresa GOMES, LUCAS & CIA COMÉRCIO DE GÁS LTDA, referente ao Registro de preços para eventual aquisição futura de recarga de gás
P-45 para as Emebs de Ensino Fundamental, Emebs de Ensino Infantil e Creches, conforme edital, no valor de R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais). Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 15 de agosto de 2.022 – Josiane Aparecida Medeiros de
Jesus – Secretária Municipal de Educação da Estância Turística
de Avaré.

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 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 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA (item 01), PÉROLA
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (itens
02, 03, 04, 05, 14, 15, 16, 17, 18), QUALITY MEDICAL COMÉRCIO
E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (item 06), M.N.P.
CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
(itens 08, 09), CEMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (item 10), MC FARMA LTDA (itens
11, 13, 24, 26), ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA (item 12), ZÉLIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE
FREITAS (item 20), JOSÉ HUMBERTO BOTERO – ME (itens 19,
21), MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI (item 07), FOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 22), SALVI, LOPES &
CIA LTDA (item 23) e DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA (item 25), responsáveis pelo registro de preços para
futura aquisição de Materiais Descartáveis para atender os pacientes da Comissão de Análise de Solicitações Especiais, relativa ao
Pregão Eletrônico nº. 077/22 – Processo nº. 155/22. Homologado
em: 10/08/2022.

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 nº 4.813/17,
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei
10.520/02 HOMOLOGA a empresa ROGÉRIO DE LIMA SOUZA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME, referente ao registro de preços para eventual aquisição futura de cimento e cal, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 106/2022 – Processo nº. 194/2022. Homologado
em: 17/08/2022.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Pregão Presencial nº. 026/2022 – Processo nº. 205/2022
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 026/2022 à empresa
GOMES, LUCAS & CIA COMÉRCIO DE GÁS LTDA, referente
ao Registro de preços para eventual aquisição futura de recarga
de gás P-45 para as Emebs de Ensino Fundamental, Emebs de
Ensino Infantil e Creches, conforme edital. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 15 de agosto de 2.022 – Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal de Educação da Estância
Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 077/22 – Processo nº. 155/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
Valor Global: R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais)
Detentora: PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Valor Global: R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais)
Detentora: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA
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DE MEDICAMENTOS LTDA
Valor Global: R$ 48.870,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e setenta reais)
Detentora: M.N.P. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor Global: R$ 267.371,25 (duzentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos)
Detentora: CEMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA
Valor Global: R$ 17.175,00 (dezessete mil, cento e setenta e cinco
reais)
Detentora: MC FARMA LTDA
Valor Global: R$ 134.990,00 (cento e trinta e quatro mil, novecentos
e noventa reais)
Detentora: ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES
LTDA
Valor Global: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)
Detentora: ZÉLIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS
Valor Global: R$ 98.875,00 (noventa e oito mil, oitocentos e setenta
e cinco reais)
Detentora: JOSÉ HUMBERTO BOTERO – ME
Valor Global: R$ 119.198,75 (cento e dezenove mil, cento e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos)
Detentora: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Valor Global: R$ 79.275,00 (setenta e nove mil, duzentos e setenta
e cinco reais)
Detentora: FOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Valor Global: R$ 92.250,00 (noventa e dois mil, duzentos e cinquenta reais)
Detentora: SALVI, LOPES & CIA LTDA
Valor Global: R$ 7.495,00 (sete mil, quatrocentos e noventa e cinco
reais)
Detentora: DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Valor Global: R$ 11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais)
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Materiais Descartáveis para atender os pacientes da Comissão de Análise de
Solicitações Especiais
Data da Assinatura da Ata de Registro: 10/08/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 106/2022 – Processo nº.
194/2022
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: ROGÉRIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME
Valor Global: R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais)
Objeto: registro de preços para eventual aquisição futura de cimento e cal
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 17/08/2022

30 de agosto de 2.023, no valor de R$ 143.499,69 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e
nove centavos). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal
da Saúde da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADO os lotes 01, 02, 04 do PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 104/22 – PROCESSO Nº. 192/22, objetivando registro de preços para futura aquisição de Material de Higiene para atender aos
Equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
Revogado em: 11/08/2022. Regiane de Arruda Daffara – Secretária
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 114/2022 – PROCESSO Nº. 207/2022, objetivando o
registro de preços para eventual contratação futura de empresa
para a prestação de serviços de análise de exames anatomopatológicos (biópsia) em atendimento aos pacientes do SUS do Município, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em:
17/08/2.022. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de
Saúde.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 115/2022 – PROCESSO Nº. 208/2022, objetivando o registro de preços para eventual aquisição futura de lixeiras para o Centro de Especialidades Odontológicas, conforme preceitua o artigo
49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo
Tribunal Federal. Revogada em: 17/08/2022. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.
Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 – PROCESSO Nº 229/2022, objetivando a Contratação de empresa para aquisição de 3.000 (três
mil) toneladas de tilápias vivas e saudáveis variando de 800 gramas a 01 quilo, para o Evento a ser realizado na primeira quinzena
de setembro para o evento: Semana da Pesca, conforme preceitua
o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogado em: 18/08/2.022.
Danilo dos Santos – Secretário Municipal de Turismo da Estância
Turística de Avaré.

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO
PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 026/2022 – Processo nº.
205/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GOMES, LUCAS & CIA COMÉRCIO DE GÁS LTDA
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de recarga de gás P-45 para as Emebs de Ensino Fundamental, Emebs de
Ensino Infantil e Creches, conforme edital
Valor: R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 15/08/2.022

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE
LICITAÇÃO N° 044/17 – PROCESSO N° 258/17 (Contrato n°
214/17), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa Paraíso Empreendimentos Imobiliários Ltda, objetivando a locação de imóvel situado na Rua Seme Jubran, n°980 –
Jardim Paraíso, para a instalação da Clínica Veterinária Municipal,
com prorrogação do prazo de vigência contratual até 02 de julho de
2.023, no valor global de R$ 21.600,00 (vinte e um mil, e seiscentos
reais). Ronaldo Souza Vilas Boas – Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/19 – PROCESSO N° 204/19 (Contrato n° 257/19),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI, objetivando os serviços
de capacitação de profissionais para melhor desempenho dos condutores, controle de utilização e monitoramento de bens e móveis
motorizados, com prorrogação do prazo de vigência contratual até

PROCESSO/EXPEDIENTE 358/2022

Interessado : PAULO SERGIO LOPES
Assunto : Prorrogação de posse

Considerando análise dos documentos juntados ao processo/expediente nº 358/2022,
Considerando Parecer do Secretário Municipal da Saúde,
Considerando as disposições legais previstas na Lei nº 315/95 e
Lei 2146/2017
INDEFIRO o requerimento nova prorrogação de prazo para o candidato.
NOTIFIQUE-SE o candidato comparecer no DRHGP no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a partir da publicação deste para andamento no processo admissional. O não comparecimento implicará
na perda da vaga, e a convocação do próximo classificado.
Dê-se ciência ao interessado.
Publique-se.
Estância Turística de Avaré, aos 19 dias do mês de Agosto de
2022.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 101/202
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto
nº 6121/2021 e 6123/2021, considerando Ofício 243/2022/SME e
aposentadoria de Analice Fiorelli de Andrade e exoneração (mudança de cargo) de Horácio Rui Matheus e Marcia Aparecida Liranço de Jesus, e não comparecimento do 45, 46 e 47 classificados, convoca os 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, para o cargo/função de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, 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 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,
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.
Classificação
Nome
48			
PRISCILA LOPES MORELI
49			
JESSICA PAULINE VEPPO TEI
			XEIRA
50			
ANA GABRIELA BANNWART SO
			ARES
Estância Turística de Avaré, aos 19 de Agosto de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO

AUXILIAR DE DESENVOLVIMEN
TO INFANTIL
DESCRIÇÃO SUMARIA
Compreende as tarefas que se
DO CARGO		
destinam a atendimento às crian
(L.C. 216/2016)
ças em suas necessidades diárias,
cuidando da alimentação, higiene, recreação, garantindo seu bem
estar, adaptação e desenvolvimento físico e mental, visando a alfabetização e o desenvolvimento educacional.
REQUISITO		
ENSINO MÉDIO COMPLETO (L.C.
216/2016)
COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA
PARA O MAGISTÉRIO OU CURSO COMPLETO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA
LOCAL DE TRABALHO
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 comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS
01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade
– conclusão autenticada de habilitação específica para o magistério ou diploma frente e verso autenticado de licenciatura plena de
pedagogia
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimento, Rg e CPF filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet)
01			
Certidão de ações cíveis e criminais
(TJ/fórum)
01			
CARTÃO SUS
01			Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego
público
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 102/2022
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto
nº 6121/2021 E 6123/2021, em conformidade com o Decreto nº
5868/2020, considerando Ofício 244/2022 e aposentadoria de Eliana Aparecida Guedes e não comparecimento do 109 classificado,
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,
para preenchimento 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
110			

Nome do classificado (a)
KELLY GRACIANO LOPES

Estância Turística de Avaré, aos 19 de Agosto de 2022
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 pedagógica
de sua unidade escolar;Cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da sua unidade escolar, e o calendário escolar;
Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando 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 comunidade; 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 comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS
01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade
–Diploma frente e verso autenticado 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 salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via inter-

net) e certidão de ações cíveis e criminais (fórum)
01			Foto 3x4
01			
Cartão SUS
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar 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 103/2022
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto
nº 6121/21 E 6123/21 , considerando não comparecimento do 80
e 81 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 MONITOR, 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 documentos abaixo descritos, sito
a 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
82			
OSWALDO EVANGELISTA MO
			REIRA
83			
FERNANDA SAMANTHA LIMA
			
CARNEIRO ALVES
Estância Turística de Avaré, aos 19 de Agosto de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO
MONITOR
DESCRIÇÃO SUMARIA
Compreende em executar tarefas
DO CARGO		
sob supervisão, serviços de aten
(L.C. 127/2010)
dimento às crianças em suas necessidades 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 escolares, 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
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 comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS
01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade
– conclusão de Ensino Fundamental Completo
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimento, RG e CPF de
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet)
01 			
certidão de ações cíveis e criminais
(TJ)
01			Foto 3x4
01			
Cartão SUS
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração 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 104/2022

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº
6121/2021 e 6123/2021,e conforme Decreto 5868/2020, considerando justificativas contidas na CI 690760/2022/SMS, e não comparecimento do 115 classificados, CONVOCA, os classificados 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 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, 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
116			
117			

Nome
STEFANI BEATRIZ AYRES RIBEIRO
RAFAEL BARBOSA DA SILVA

Estância Turística de Avaré, aos 19 de Agosto de 2022
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 correspondência, transcrição de dados, lançamentos, manuais e digitação
em programas específicos, prestação de informações de processos, arquivo, atendimento ao publico em geral; executar atividades
auxiliares de classificação e catalogação de manuscritos, livros,
periódicos e outras publicações; planejar , organizar e executar atividades pertinentes ao centro de documentação e arquivo da municipalidade, verificando a legislação quanto ao tempo correto para
arquivo e condicionamento dos mesmos. Executa tarefas afins designadas 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
Local a ser determinado pelo Se
			
cretário 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 comprovante 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 salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet)
01			Foto 3x4
01			
Cartão SUS
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego
público
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Cadastro para cestas de Natal
será feito nos CRAS
É necessário estar com o Cadastro Único atualizado para ter acesso ao benefício
O cadastro para o
recebimento da cesta
de Natal será feito nos
Centros de Referência
de Assistência Social
(CRAS) de Avaré.
O Fundo Social de
Solidariedade vai disponibilizar 2 mil cestas em 2022. Um dos
critérios é estar com o
Cadastro Único atualizado, incluindo outros
requisitos que comprovem a vulnerabilidade
social.
Quem estiver com
os dados desatualizados há mais de dois

anos deve regularizar
a situação com urgência no Posto de Atendimento do Cadastro
Único (antigo Bolsa Família) ou no CRAS mais
perto de sua residência
(confira os endereços
abaixo).
Mutirão
Os órgãos farão
mutirão para atualizar
cadastros nos dias 20 e
27 de agosto. O atendimento ao público é das
8 às 15 horas. Os inscritos devem apresentar
RG, CPF e comprovante
de residência.

Endereços
CRAS I Brabância. Rua
Suzana Garcia Ferreira,
nº 399, Vila Operária.
Contato: (14) 3732-1938
e (14) 98204 0791.
CRAS II Bonsucesso.
Rua Maneco Dionísio,
nº 318, Vila Martins
II. Contato: (14) 37312034 e (14) 9 82040269.
CRAS III Vera Cruz.
Rua Manoel dos Santos
Calado, nº 311. Contato: (14) 3733-5225 e
(14) 98204-0496.
CRAS IV Jardim Presidencial. Rua Júlio Ba-

tista, nº 41. Contato:
(14) 98204-0853 e (14)
9 8204-0254.

Posto Cadastro Único. Rua Rio Grande do
Sul nº 2039, centro.

Contato: (14) 37326599 e (14) 9 82041224.

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Evento no Largo São João enfatiza inclusão da pessoa com deficiência
Edição de “A Comunidade e a Pessoa com
Deficiência” que acontece no sábado, 27,
traz programação diversificada
A Secretaria Especial
dos Direitos da Pessoa com Deficiência
(SEDPD) promove no
sábado, 27, mais uma
edição do evento “A
Comunidade e a Pessoa
com Deficiência”.
O objetivo é integrar
poder público, sociedade civil, instituições de
ensino e iniciativa privada em prol da inclusão
e do empoderamento

da pessoa com deficiência.
“A meta é despertar a comunidade para
um olhar humanizado e romper a barreira
do preconceito, dando
maior visibilidade esta
causa”, continua a pasta.
Aberta ao público,
a edição que acontece
das 10 às 16 horas no
Largo São João vai contar com ações sociais,

culturais, educacionais
e esportivas realizadas
simultaneamente.
A programação traz
orientações
jurídicas
sobre direitos e programas sociais, exposição de equipamentos
adaptados, exames de
glicemia e pressão arterial e dezenas de atividades musicais e artísticas distribuídas ao
longo do dia.

