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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 077/2022
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 Oficio 649/2022/SMS, 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
73			
RENELSON VINICIUS GOMES
74			
LORENA CRISTINA DE PAULA
			BASTOS
75			
JOSE ANTONIO FILIOL BELIN
76			
ANA VICTORIA DOS SANTOS
Estância Turística de Avaré, aos 12 de Julho 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 apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego
público

55 classificado, 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 6863/2022, publicado em
09/06/2022, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função
de OFICIAL 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
96			
*92, 93, 94– Reprovados

Nome
EVANDRO MARINHO DE MATOS

Estância Turística de Avaré, aos 12 de Julho de 2022
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, conservação de estradas rurais, praças, parques e jardins, ruas, avenidas, 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 outros 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 diá
			rias
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
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) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/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

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 não comparecimento do

Classificação
24			
			

Nome (classificado (a))
BENEDITO ROBERTO CALDEIRA
FILHO

Estância Turística de Avaré, aos 12 de Julho de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO		

PSICÓLOGO

DESCRIÇÃO SUMARIA
Compreende as tarefas que se des
DO CARGO		
tinam a estudos, pesquisas, ava
(L.C. 188/2013)
liações e consultas para o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, prestando assistência de saúde mental, bem como atender e
orientar na área assistencial, educacional e do trabalho, elaborando 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 Psicologia e competente registro no CRP
HORÁRIO DE TRABALHO
30 horas semanais / 6 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 comprovante 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 (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R. , incluindo
CPF)
01			
Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/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 080/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 079/2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 078/2022

cial 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 Humanos 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, 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.

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 considerando Ofício 649/2022/SMS,
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 Semanário Ofi-

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº
6123/2021 de 04/01/2021, considerando CI 677216/2022 e aposentadoria de Helen Edunisia Paiva, exoneração de Kamila Darros
Tameline e não comparecimento do 41 classificado, 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 ENFERMEIRO, 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, situado a Rua Rio
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Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do
procedimento admissional, (nomeação, exames médicos), entrega
da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente
posterior.
Classificação
42			
43			

Nome (classificado(a))
CHARLES ANDREW COSTA
JOSE CARLOS GARUTI

Estância Turística de Avaré, aos 12 de Julho de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO		
ENFERMEIRO
DESCRIÇÃO SUMARIA
Compreende as tarefas que se des
DO CARGO		
tinam a planejar, organizar, exe
(L.C. 188/2013)
cutar e supervisionar os serviços de
enfermagem em postos de saúde, unidades de saúde e unidades
assistenciais, empregando processos de rotina e ou específicos,
zelando pela execução dos projetos, metas e rotinas de trabalhos,
para garantir a prestação dos serviços, dentro dos padrões de qualidade e quantidade estabelecidos, para possibilitar a proteção e a
recuperação da saúde individual ou coletiva no município, na execução de programa de saúde pública, visando atender legislação
pertinente;
REQUISITO		
Ensino superior completo e compe
(L.C. 188/2013)
tente registro no COREN.
JORNADA DE TRABALHO A ser determinado pelo Secretário
			Municipal da Saúde
LOCAL E HORÁRIO
A ser determinado pelo Secretário
DE TRABALHO 		
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
– diploma frente e verso e registro no órgão autenticados
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimentos, RG e cpf de
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/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 081/2022
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto
nº 6123/2021 de 04/01/2021, considerando justificativas contidas
na CI nº 686283/2022-SMA, 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 TELEFONISTA, 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
05			

Nome
YASMIM QUEIROZ CESARIO

Estância Turística de Avaré, aos 15 de Julho de 2022.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO		
TELEFONISTA
ATRIBUIÇÃO		 Compreende as tarefas que se des
LC 188/2013
tinam a operar equipamentos, atendem, transferem, cadastram e completam chamadas telefônicas locais, nacionais e internacionais, comunicando-se formalmente em
português. Auxiliam os departamentos e unidades de trabalho do
município, bem como o público, fornecendo informações
REQUISITO MÍNIMO
Ensino Fundamental incompleto,
			
mínimo 4ª série
HORÁRIO DE TRABALHO
30 horas semanais / 6 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 comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS
01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade- Diploma frente e verso autenticados
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/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

111			
			
112			
113			
			

JESSICA SOARES DE CAMAR
GO MARINHO
DIEGO KYOSHI YAMATSUKA
MARIA VICTORIA DE OLIVEIRA
CARDOSO

Estância Turística de Avaré, aos 12 de Julho 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 nascimentos, RG e CPF
dos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para
I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/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 082/2022
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 679786/22/SMS, 683882/2022/
SMServ., 683426/2022/SEMADS, exoneração de Bianca Oliveira
da Silva, Marlon Ramos dos Santos e Conrado Alberto Bannwart
Mortean, e não comparecimento do 108, 109 e 110 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

Nome

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 083/2022
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto
nº 6123/2021 de 04/01/2021, considerando CI 671793/2022/SMS,
bem como falecimento de Orlando Jose Cassetari e não comparecimento do 16 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 ENFERMEIRO-PSF,
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, exames
médicos e entrega da documentação exigida abaixo listada, para
nomeação, posse e exercício.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente
posterior.
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Classificação
17			

Nome
JULIE MUNHOZ

Estância Turística de Avaré, aos 12 de Julho de 2022.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO		
ATRIBUIÇÃO		
REQUISITO		
			
CARGA HORÁRIA		
			
LOCAL DE TRABALHO

ENFERMEIRO-PSF
Vide Anexo da L.C. nº 097/2009
Nível Superior com Graduação em
Enfermagem e registro no COREN
40 (Quarenta) horas semanais / 08
(oito) horas diárias
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 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) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/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 084/2022
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 não comparecimento do 105 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
Nome do classificado (a)
108			
PAULA ADRIANA VIVEIROS RA
			MOS
Estância Turística de Avaré, aos 12 de Julho 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 con-

feccionando 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 internet) 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 085/2022
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, considerando Ofício 649/2022/SMS,
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 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
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 ( 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
50			

Nome (classificado (a))
MARIA KARINA IGNACIO PEREIRA

Estância Turística de Avaré, aos 12 de Julho de 2022
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 médicas 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 saúde, desenvolvidos pelo Município. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO MÍNIMO
Ensino Médio Completo, Curso es
			
pecífico na área (Técnico em Enfer
			
magem) e registro no COREN
HORÁRIO DE TRABALHO
40 horas semanais (a ser determi
			
nado pelo Secretário Municipal da
			Saúde)
LOCAL DE TRABALHO
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 comprovante 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 filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/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 086/2022CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO
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 considerando justificativas contidas no
Ofício 164/2022/SEMADS, do qual solicita em caráter temporário
um profissional para atuar no programa Prospera Família, Instituído pela Resolução SEDS nº 20/2022, termo de adesão datado
de 10/05/2022 e Plano técnico e operacional de trabalho social do
Programa Prospera Família, 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 Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função
de PSICÓLOGO, para contratação temporária regido pela CLT, por
12 (doze) meses, para atender exclusivamente o referido programa.
O classificado abaixo deverá 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 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, exames médicos) e entrega da
documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga para contrato temporário, podendo a Prefeitura convocar
o candidato imediatamente posterior. A aceitação/convocação do

6

EDIÇÃO 1.074 | AVARÉ, 16 DE JULHO DE 2022

presente Edital não acarretará prejuízo na ordem classificatória do
Concurso Público nº 02/2018 para fins de futura convocação para
cargo efetivo.
Classificação
25			
			

Nome (classificado (a))
ALESSANDRO PARDINHO MARI
NHO

Estância Turística de Avaré, aos 12 de Julho de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO		
PSICÓLOGO
DESCRIÇÃO SUMARIA
Compreende as tarefas que se des
DO CARGO		
tinam a estudos, pesquisas, ava
(L.C. 188/2013)
liações e consultas para o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, prestando assistência de saúde mental, bem como atender e
orientar na área assistencial, educacional e do trabalho, elaborando 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 Psico
			
logia e competente registro no CRP
HORÁRIO DE TRABALHO
30 horas semanais / 6 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO
A ser determinado pelo Secretário
			
Municipal de Administração
Recurso Orçamentário
Recurso Estadual (vinculado)
Financeiro
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 e registro no órgão autenticados
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R. , incluindo
CPF)
01			
Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/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

SEC. DE FAZENDA
COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO/ISS
NOTIFICAÇÕES:
725/22 – RUA PRESIDENTE PRUDENTE – R.007.014-000 – JCS –
AUSÊNCIA DE LIMPEZA
889/22 – RUA ELISA BANWART – 5.296.004-000 – FHSL – AUSÊNCIA
DE LIMPEZA/CALÇADA
890/22 – RUA ELISA BANWART – 5.296.005-000 – FHSL – AUSÊNCIA
DE LIMPEZA/CALÇADA
898/22 – RUA GILBERTO HENRIQUES – 5.293.018-000 – DLS – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/CALÇADA
925/22 – RUA JOSÉ BANWART – 5.323.007-000 – IBIAÇU – AUSÊNCIA DE CALÇADA
932/22 – RUA BENEDITO NEGRÃO – 5.324.010-000 – EMS – AUSÊNCIA DE CALÇADA
933/22 – RUA BENEDITO NEGRÃO – 5.324.011-000 – EMS – AUSÊNCIA DE CALÇADA
939/22 – RUA BENEDITO NEGRÃO – 5.325.019-000 – IBIAÇU – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/CALÇADA
941/22 – RUA BENEDITO NEGRÃO – 5.325.023-000 – ARB – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/CALÇADA
942/22 – RUA BENEDITO NEGRÃO – 5.325.024-000 – DGCC – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/CALÇADA
943/22 – RUA BENEDITO NEGRÃO – 5.325.025 000 – DGCC – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/CALÇADA
960/22 – RUA JOÃO ANTONIO MARTINS – 5.326.016-000 – FGEVH
– AUSÊNCIA DE LIMPEZA
989/22 – RUA ARMANDO SILVEIRA – 5.316.007-000 – IBIAÇU – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1015/22 – RUA DOS CAMBARÁS – 5.310.012-000 – WRP – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1066/22 – RUA ALFREDO JOSÉ ALVES – 3.292.040-000 – AMS – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1073/22 – RUA MIGUEL CHIBANI – 3.277.015-000 – PARAISO – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1076/22 – RUA PAULO FERNANDO ALVES – 3.276.011-000 – PARAISO – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1093/22 – RUA DONA CARMEM DIAS FARIA – 4.368.152-000 – NAO
– AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1095/22 – RUA DONA CARMEM DIAS FARIA – 4.368.126-000 – MSSFO – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1096/22 – RUA ACRE – 2.041.025-000 – MAO – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1099/22 – RUA PADRE MAURICIO – 4.313.018-000 – TBL – AUSÊNCIA DE LIMPEZA

1104/22 – AV GILBERTO FILGUEIRAS – 4.358.026-000 – JDSN S/M –
AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1108/22 – RUA HENRIQUE PEGOLI – 4.160.044-000 – JAMS – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1112/22 – RUA DA COLINA – 4.131.012-000 – SF – AUSÊNCIA DE
LIMPEZA
1114/22 – RUA DA COLINA – 4.131.011-000 – HA – AUSÊNCIA DE
LIMPEZA
1115/22 – RUA DA COLINA – 4.131.010-000 – NFN – AUSÊNCIA DE
LIMPEZA
1116/22 – RUA DA COLINA – 4.131.009-000 – M A EI – AUSÊNCIA DE
LIMPEZA
1118/22 – RUA CARVALHO PINTO – 5.028.011-000 – JB – AUSÊNCIA
DE LIMPEZA
1129/22 – RUA NOVE DE JULHO – BQS-9**5 – FIAT – ACP – VEÍCULO IRREGULAR
1134/22 – RUA CAZEN CHADDAD – 5.200.001-000 – RSF – LIXO IRREGULAR
1135/22 – RUA WELLIGTON PAULA ASSIS – 5.279.026-000 – IAP –
AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1137/22 – RUA WALDEMAR LOPES PERES – 3.288.014-000 – JKAR
– AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1138/22 – RUA WALDEMAR LOPES PERES – 3.298.037-000 – BSP –
AUSÊNCIA DE LIMPEZA E CALÇADA
1139/22 – RUA SÃO VICENTE – BUV-7**4 – EBC – VEÍCULO IRREGULAR
1141/22 – RUA ALLAN KARDEC – 5.151.019-000 – CAM/JCG – SONORIZAÇÃO
1142/22 – RUA MONTECARLO – 4.242.022-000 – BKO – AUSÊNCIA
DE LIMPEZA
1143/22 – RUA ANCARA – 4.242.012-000 – RBP – AUSÊNCIA DE
LIMPEZA
1145/22 – RUA ZURIQUE – 4.292.025-000 – ACPF – AUSÊNCIA DE
LIMPEZA
1146/22 – RUA KRAKÓVIA – 4.411.007-000 – LPS – AUSÊNCIA DE
LIMPEZA
1147/22 – RUA PADRE MAURÍCIO – 4.313.018-000 – TBL – AUSÊNCIA DE MURO
1148/22 – RUA PADRE MAURÍCIO – 4.313.021-000 – LALC – AUSÊNCIA DE MURO
1148/22 – RUA KRAKÓVIA – 4.411.002-000 – PRQM – AUSÊNCIA DE
LIMPEZA
1149/22 – RUA KRAKÓVIA – 4.261.041-000 – JMO – AUSÊNCIA DE
LIMPEZA
1150/22 – RUA KRAKÓVIA – 4.411.024-000 – CP – AUSÊNCIA DE
LIMPEZA
1152/22 – RUA SANTA BÁRBARA – 5.034.001-000 – MJC – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1153/22 – AV PAULO CONTRUCCI LEAL – 5.328.012-000 – CAC –
AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1154/22 – AV PAULO CONTRUCCI LEAL – 5.328.001-000 – CAC –
AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1155/22 – AV PAULO CONTRUCCI LEAL – 5.328.002-000 – CAC –
AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1156/22 – AV PAULO CONTRUCCI LEAL – 5.328.003-000 – CAC –
AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1157/22 – AV PAULO CONTRUCCI LEAL – 5.327.018-000 – CAC –
AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1158/22 – AV PAULO CONTRUCCI LEAL – 5.327.019-000 – CAC –
AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1159/22 – AV PAULO CONTRUCCI LEAL – 5.327.020-000 – CAC –
AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1160/22 – RUA ORLANDO CARDOSO – 5.327.008-000 – ERS – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1161/22 – RUA JOSÉ AUGUSTO CLARO – 5.327.009-000 – MCG –
AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1162/22 – RUA JOSÉ AUGUSTO CLARO – 5.327.010-000 – TLMM –
AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1163/22 – AV PAULO CONTRUCCI LEAL – 5.327.011-000 – FCM –
AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1172/22 – RUA EMÍLIO LOMBARDI – 5.265.034-000 – MDD – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1173/22 – TV. JOÃO TELLES DE MENEZES – 3.079.013-000 – PSC
– SONORIZAÇÃO
1173/22 – TV. JOÃO TELLES DE MENEZES – 3.079.013-000 – PSC
– SONORIZAÇÃO
1174/22 – RUA GOIÁS – 1.020.007-000 – ICAE – RECONSTRUÇÃO
DE CALÇADA
1175/22 – RUA DONA BÁSICA BRUNO – 4.585.009-000 – VP – SONORIZAÇÃO
1178/22 – RUA AMARAL PACHECO – 3.068.025-000 – EMG – SONORIZAÇÃO
1178/22 – RUA AMARAL PACHECO – 3.068.025-000 – EMG – SONORIZAÇÃO
1179/22 – RUA DR. CAZEN CHADDAD – 5.198.013-000 – RDA – SONORIZAÇÃO
1180/22 – RUA PEDRO CAMILO DE SOUZA – 5.202.008-000 – VLSM
– SONORIZAÇÃO
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SEMADS

Curso “Seja um Jardineiro Profissional”
está com inscrições abertas
Capacitação gratuita do SEBRAE será ministrada de 1º a 26 de agosto no CRAS da Vila Martins
O curso “Seja um
Jardineiro Profissional”
está com inscrições
abertas. A capacitação

gratuita do SEBRAE é
oferecida por meio do
programa estadual Empreenda Rápido.

A iniciativa é uma
parceria com a Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por meio

da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (SEMADS).
O curso será ministrado de 1º a 26 de
agosto às segundas,
quartas e sextas-feiras,
das 13:30 às 17:30 horas, no Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) II. O endereço é Rua Maneco
Dionísio, nº 318, Vila
Martins II.
Vagas limitadas
Há 18 vagas disponíveis. A pré-inscrição
deve ser feita pelo link

https://bit.ly/SEBRAETECNICOAVARÉ.
Tipos de solo, ferramentas de jardinagem,
técnicas de limpeza de
canteiro e plantio são
alguns dos tópicos que
serão abordados durante o curso.
Saiba mais
O interessado pode
obter outras informações no CRAS mais
perto de sua residência.
Confira os endereços
abaixo.
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 Batista, nº 41. Contato:
(14) 98204-0853 e (14)
9 8204-0254.

SEBRAE oferece capacitação gratuita sobre empreendedorismo feminino
Programa Mil Mulheres será ministrado no
CRAS II
Já pensou em abrir
o negócio próprio e
garantir uma renda?
Fortalecer o empreendedorismo feminino,
com foco no autoconhecimento e na gestão, é a proposta do
Mil Mulheres, programa do SEBRAE realizado em parceria com o
Centro de Referência
de Assistência Social
(CRAS) de Avaré.

A capacitação gratuita será ministrada
nos dias 18, 19, 20, 21,
25, 26, 27 e 28 de julho, das 13 às 17 horas, no CRAS II (Rua
Maneco Dionísio, nº
318, Vila Martins II).
Inscrições pelo link
https://bit.ly/1000mulheres_avare. As vagas
são limitadas.
O curso vai abordar
habilidades compor-

tamentais, empreendedorismo, ideia de
negócio, marketing, finanças e formalização,
entre outros temas.
A iniciativa é uma
parceria entre SEBRAE e Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré, por meio da
Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social
(SEMADS).
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CULTURA

Arraiá do Nhô Musa segue até
domingo, 17, na Concha Acústica
Aberto ao público, tradicional evento traz comidas típicas, bingos e muita música
O Arraiá do Nhô
Musa tem continuidade
neste sábado, 16, e domingo, 17, na Concha
Acústica.
O evento aberto ao
público conta com comidas típicas, música
e bingos com diversos
prêmios.
Parte do Calendário
Oficial de Eventos da
cidade, o tradicional
evento é uma realiza-

ção da Secretaria Municipal de Cultura.
Participam da edição o Fundo Social
de Solidariedade, Creche Adalgisa, Nocaija,
UNA, AAPC, Creche
Bidunga, CEI Camila
Negrão, Casa de Artes e Artesanato, Nova
Jornada, Amor à Vida,
GAADC, Seres Gigantes, APAE e CEI Jandira
Pereira.

Além de saborear
delícias típicas, o público ajuda essas entidades ao adquirir os
produtos que serão
oferecidos durante os
três dias de evento.
Premiação
As noites serão encerradas com bingão.
Os vencedores levam
pra casa R$ 1 mil (dia
16) e uma TV de 42 polegadas (dia 17). Quem

acertar a cinquina na
última noite ganha ainda uma fritadeira elétrica Air Fryer.
O pacote do bingão para as três noites
custa R$ 20. Já a cartela individual sai por
R$ 10. O valor arrecadado com os bingos
também será revertido
para as entidades.
O Arraiá do Nhô
Musa conta ainda com

muita música. Paulinho
Tche e Gildo e Irmãos
Rodrigues são a atração
no sábado, 16.
Já o duo Maria Fernanda e JP encerra a
edição no domingo,
17, também a partir
das 19 horas.
Nhô Musa
Poeta caipira, Francisco Soares, o Nhô Musa,
nasceu em Lençóis Paulista, mas passou a maior

parte da vida em Avaré.
Comandou os programas de rádio Luar
do Sertão e Rancho
Alegre, ambos sucesso de audiência. É
autor do livro Só Poesia, compilação que
traz seus textos sobre
a roça e a vida no interior anteriormente
publicados em jornais
como O Avaré e A Comarca de Araçatuba.
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OBRAS

Ruas do Bairro Brabância
ganham recapeamento
Melhoria é mais um investimento da Prefeitura de Avaré na infraestrutura do município
Em mais um investimento na infraestrutura
do município, a Prefeitura da Estância Turística de Avaré concluiu
o recapeamento em
diversas ruas do Bairro
Brabância.
A melhoria foi executada nas ruas Professor Santos Rodrigues
Alves, Ananias Pires, Dr.
Dari Silveira Barcelos e
Manuel Preto Cardoso,
além da Travessa Antonio Cardoso Oliveira.
A obra é um con-

vênio com o Governo
Federal, por meio do
Ministério do Desenvolvimento Regional.
Segunda etapa
Outras vias da Brabância serão beneficiadas na próxima fase.
São elas: Heitor de
Barros, Cezario Felice e
Ozório Carvalho.
A etapa já foi licitada.
No entanto, por determinação legal, o empreendimento só poderá
ser iniciado após o período eleitoral.

INCLUSÃO

Avaré recebe novas cadeiras anfíbias para uso no Camping Municipal
Mais modernos, equipamentos já podem ser emprestados por moradores ou turistas
Por meio do projeto Cidade Acessível do
Governo Estadual, a
Secretaria Especial dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência
(SEDPD)
recebeu três novas cadeiras anfíbias para
utilização no Camping
Municipal, cartão-postal da Estância Turística
de Avaré.
A iniciativa é uma
parceria com a Secretaria Municipal de Tu-

rismo. Mais modernos
e leves, os novos equipamentos para cadeirantes e pessoas com
mobilidade reduzida
vão substituir o modelo
antigo oferecido no espaço, que dificultava o
uso devido ao peso e à
pouca flutuação.
“As cadeiras podem
ser emprestadas tanto
para munícipes quanto para turistas, permitindo o acesso de

todos às águas da Represa Jurumirim. Esta
parceria entre Estado
e município torna a
inclusão no lazer uma
realidade em Avaré”,
avalia a SEDPD.
Os itens podem ser
retiradas das 10 à 16 horas no Camping Municipal. É necessário apenas
assinar um termo de
responsabilidade. Outras
informações pelo telefone (14) 3732 – 8844.

As novas cadeiras
anfíbias ficarão em exposição no 1° Circuito
de Inclusão que acontece no dia 31 no Camping Municipal.
Equipadas
com
pneus especiais, mais
largos e adaptados à
areia, elas foram desenvolvidas para boiar. Por
serem mais altas, também permitem que o
usuário entre na água
de forma segura.
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ESPORTE

Avaré volta a ter destaque no Circuito
Paulista de Travessias Aquáticas
Além do resultado em equipe, atletas da estância turística venceram em diversas categorias
individuais
A equipe de natação
da Associação Aquática Vale do Jurumirim/
Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer voltou a
ter destaque no Circuito Paulista de Travessias
Aquáticas.
O grupo avareense
foi vice-campeão na
Prova de 3 km, conquistando ainda a 3ª
posição na modalidade 1 km e o 4º lugar na
prova de 500 metros.
A 6ª etapa foi reali-

zada no domingo, 10,
em Bertioga, litoral de
São Paulo. Os competidores da estância
turística já haviam se
destacado na fase anterior.
“O resultado é fruto
do excelente desempenho de nossos atletas”, destacou o técnico Sandro Oliveira da
Cunha, que agradeceu
ao apoio da pasta e
da Associação Atlética
Avareense.

Classificação individual
Além da conquista
em grupo, os competidores de Avaré repetiram
o bom desempenho em
diversas categorias individuais. Confira o resultado completo no quadro abaixo.
Prova de 500 m:
Carlos Roberto dos Santos: Campeão nas categorias Júnior e Geral
Alexandre Hilário Silvestre: Campeão na
categoria Máster E

Giovanni José Carreira
Capecci: 3º colocado
na categoria Máster E
Sandro Oliveira da
Cunha: Campeão na
categoria Máster G e
3º colocado na Geral
Prova de 1 km:
Carlos Roberto dos
Santos Júnior: Campeão nas categorias Júnior l e Campeão Geral
James Luciano Carmargo Júnior: Campeão
na categoria Sênior
Alexandre Hilário Sil-

vestre: Campeão nas
categorias Máster E
e Vice-campeão na
modalidade
Geral
Giovanni José Carreira
Capecci: 4º colocado
na categoria Máster E
Sandro Oliveira da
Cunha: Campeão na
categoria Máster – G
Prova de 3 km:
Carlos Roberto dos
Santos Júnior: Campeão nas categorias
Júnior e Campeão
na modalidade Geral

Leandro Pereira de
Oliveira:
Campeão
na categoria Sênior
James Luciano Camargo Júnior: 3º Colocado na categoria Sênior
Alexandre Hilário Silvestre: Vice-campeão
na categoria Máster E
Giovanni José Carreira
Capecci: 4º Colocado
na categoria Máster E
Sandro Oliveira da
Cunha: Campeão na
categoria Máster G e 3º
na modalidade Geral
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AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

Prefeitura recomenda uso de
máscara em ambientes fechados
Uso obrigatório foi revogado pelo Decreto Municipal
nº 6916
A Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré revogou o decreto que previa o
uso obrigatório de
máscaras em ambientes fechados.
O Decreto Municipal nº 6916 de 15 de
julho passou apenas a
recomendar a utilização da proteção facial
em estabelecimentos

SOCIAL

comerciais, templos
religiosos, academias,
repartições públicas e
privadas, unidades de
educação públicas e
privadas, eventos esportivos e culturais.
A nova norma segue a orientação do
Comitê Municipal de
Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus – Covid-19.

Conselho Tutelar de Avaré passa por capacitação
Formação foi realizada nos dias 12 e 13 de
julho
Conselheiros tutelares, membros do Conselho Municipal dos
Direitos das Crianças e
Adolescentes de Avaré
(CMDCA) e integrantes da rede de atendimento do município
participaram de uma
capacitação sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), que
completou 32 anos no
dia 13 de julho.
A formação minis-

trada nos dias 12 e 13
foi conduzida pela palestrante e consultora
Maduca Lopes. Referência na área, ela tem
capacitado conselheiros em todo o país.
“Maduca abordou
detalhadamente
alguns artigos da lei que
deu origem ao ECA.
Foram dias produtivos
e de muito conhecimento”, avaliou a organização.

A atividade foi realizada por meio do
CMDCA com recursos
do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente
(FUMCAD).
O investimento na
capacitação de recursos
humanos para ações de
atendimento à criança
e ao adolescente está
previsto na legislação
e no plano de ação do
CMDCA.
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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 sexta-feira, 15 de julho, as
vagas de emprego disponíveis em Avaré. A
atualização é semanal.
São elas:
Abatedor em Matadouro – 01 vaga
Açougueiro - 02
Agente de Inspeção de
Qualidade - 01
Auxiliar Administrativo
- 02
Auxiliar de Manutenção Predial - 02
Ajudante de Instalação

De Persianas - 01
Auxiliar de Mecânico
De Autos - 01
Auxiliar de Mecânico
Diesel - 01
Auxiliar de Departamento Pessoal - 01
Caseiro - 01
Costureira - 02
Cuidador De Idosos - 01
Despansador em Matadouro - 01
Encarregado de Jardinagem - 01
Serrador de Carcaça - 01
Farmacêutico - 01
Fonoaudiólogo - 01
Funileiro - 01

Jardineiro - 01
Líder de Almoxarifado
- 01
Líder de Limpeza - 01
Magarefe - 01
Mecânico de Manutenção De Máquinas Agrícolas - 01
Mecânico de Automóvel - 01
Motorista de Ônibus
Urbano - 01
Operador de Caldeira - 01
Operador d Máquina
De Terraplenagem - 01
Repositor em supermercados - 02
Salva-vidas - 01

Tapeceiro de Móveis
- 01
Técnico em Segurança
Do Trabalho - 01
Torneiro Mecânico - 01
Trabalhador na Cultura
de Hortaliças - 01
Vendedor Interno – 01
vaga
Vaga Para Pessoas com
Deficiência: Recepcionista Atendente (PCD)
– 01 vaga
Sujeitas à alteração
As vagas estão sujeitas à alteração sem
aviso prévio conforme
o preenchimento ou

retirada das mesmas
pelas empresas.
Empregador
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.
Candidatos
Já o candidato deve
se cadastrar no site empregabrasil.mte.gov.br
ou por meio do PAT. Os
documentos necessá-

rios 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.
Serviço
O PAT fica na Casa
do Cidadão (Rua Bahia,
nº 1.580, centro). Outras
informações pelo telefone (14) 3732-1414.
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INEDITORIAIS

Secretaria Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência
Ata n°007/2022
Aos 09 dias do mês de Junho do ano de 2022, às 09 h 21 minutos,
inicia-se a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência. Estavam presentes, Hilton Charles M.
Pedro, Josana Souza Carlos, Patrícia Daltio dos Reis, João Baptista Vicente Neto, Sílvia Barrile, Adalberto Nascimento dos Santos,
Wilson dos Santos Valério, Raquel Ap. Cardoso Angelo. A reunião
foi aberta pelo Presidente Hilton, que passou a palavra para a secretária interina onde foi lida a ata da reunião Ordinária e que foi
aprovada por todos ,logo após a senhora Josana apresentou ao
Conselho ideia de se criar um Selo de Acessibilidade ,que pode
ser concedido aos locais públicos que possuem acessibilidade,
o vice presidente do CMDPD deu a sugestão de que esses selos possuam categorias ,como Ouro, Prata e Bronze conforme a
acessibilidade num todo e em suas particularidades em cada local.
Em conversa com a engenheira da CPA (Comissão Permanente
de Acessibilidade)foi passado para que este selo fosse aliado/vinculado com o decreto de Alvará de acessibilidade. Logo depois a
senhora Josana leu o ofício que encaminhou para o CMDPD sobre
o evento que a SEDPD realizará no dia 27 de Agosto “A Comunidade e a pessoa com deficiência”,convidando a todos do CMDPD
e em discussão chegou ao consenso que é interessante que o
CMDPD organize alguma atividade para promover neste dia tão
importante, posto que a tenda será dividida com a SMDPD e todos
concordaram que sim e ficaram de trazer ideias para realização
neste dia. O conselheiro João Neto deu a ideia de que seja criado
uma escala entre os conselheiros pra participação ativa de todos
no evento. Logo após foi passado para o conselho sobre a reclamação recebida de um aluno surdo e a dificuldade que o mesmo
vem enfrentando para realizar seu curso de pedagogia na instituição de ensino FREA, o Presidente passou para os demais tudo o
que já vem conversando com a diretoria da instituição e também
que fora marcado um horário pra que ele e o vice-presidente fa-
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çam uma visita a instituição afim de resolver esta questão. A Conselheira Silvia sugeriu para que os próprios alunos da Instituição
Frea que dominam a Língua de sinais pudessem colaborar com o
colega ,mas foi mencionado que a irmã do aluno que é tradutora
intérprete em libras já havia se oferecido para tal mas a instituição
informou que resolveria a situação de outra forma. E por fim foi
mencionado sobre uma maior divulgação da existência do CMDPD
,pois embora já exista por muitos anos muitas pessoas não tem conhecimento ,foi passado então que seja divulgado em lugares onde
a população com e sem deficiência tenha um fluxo maior, como
postos de saúde e internet foi então fotografado o grupo de conselheiros colocado na página da SEDPD pós autorização da senhora
Josana responsável técnica e administrativa pela secretaria e será
feito cartazes com endereço e horário das reuniões para que sejam
colocados em lugares de fluxo para maior visibilidade. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10 horas e 40 minutos
a ata foi lavrada por mim, Josana Souza Carlos na qualidade de
Secretária interina que será lida e assinada por todos os presentes
acima nominados e referenciados.
Hilton Charles M. Pedro
Presidente do C.M.D.P.D.
Josana Souza Carlos
Secretária Interina do C.M.D.P.D

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 035/2022

A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Presidente Edson Gabriel da Silva, convoca os(as)
classificados(as), do Concurso Público 001/2018, homologado
pelo Edital de 29/09/2018, para o emprego de ESCRITURÁRIO(A), conforme a classificação abaixo descrita, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Pessoal, situado à
Praça Pref. Romeu Bretas nº 163, das 10h00 às 15h. O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga. O
turno de trabalho para o cargo será vespertino/noturno.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 036/2022
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Presidente Edson Gabriel da Silva, convoca os(as)
classificados(as), do Concurso Público 001/2018, homologado pelo
Edital de 29/09/2018, para o emprego de PORTEIRO(A), conforme a classificação abaixo descrita, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste
Edital, no Departamento de Pessoal, situado à Praça Pref. Romeu
Bretas nº 163, das 10h00 às 15h. O não comparecimento no prazo
acima implicará na desistência da vaga. O horário de trabalho do
convocado será determinado de acordo com as necessidades da
instituição.
Class.  Nome
14ª classificado (a) – LUIZ CARLOS KONIG GARCIA
Documentos a serem apresentados:
Cópia da certidão de nascimento ou casamento
Cópia certidão de nascimento dos filhos (se tiver)
Cópia do CPF
Cópia do RG
Carteira de Trabalho (CTPS)
Cópias das páginas 07 e 08 da CTPS
Cópia do comprovante de residência (água, luz, telefone, etc)
Cartão de cadastramento do PIS/PASEP (se tiver)
Laudo médico favorável (será agendado e fornecido pelo médico
da FREA)
01 fotografia 3x4 (recente)
Cópia do título de eleitor com o comprovante da última eleição
Cópia do certificado de reservista, para sexo masculino
Cópia do registro do órgão de classe competente, quando cabível,
ou comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo
Certidão negativa de antecedentes criminais
Declaração de idoneidade (com firma reconhecida da assinatura
do candidato)
Declaração de acúmulo de cargos
Declaração de bens, entregue em envelope lacrado e/ou última declaração de I.R quando necessário.
Comprovante de escolaridade exigida para o cargo, reconhecido
pelos sistemas federais, estaduais ou municipais de ensino
Declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto
a qual regime de previdência social
Estância Turística de Avaré, 15 de julho de 2022
Edson Gabriel da Silva
Presidente

Class.  Nome
37ª classificado (a) – MATHEUS HENRIQUE LUCIANO PONCIANO
Documentos a serem apresentados:
Cópia da certidão de nascimento ou casamento
Cópia certidão de nascimento dos filhos (se tiver)
Cópia do CPF
Cópia do RG
Carteira de Trabalho (CTPS)
Cópias das páginas 07 e 08 da CTPS
Cópia do comprovante de residência (água, luz, telefone, etc)
Cartão de cadastramento do PIS/PASEP (se tiver)
Laudo médico favorável (será agendado e fornecido pelo médico
da FREA)
01 fotografia 3x4 (recente)
Cópia do título de eleitor com o comprovante da última eleição
Cópia do certificado de reservista, para sexo masculino
Cópia do registro do órgão de classe competente, quando cabível,
ou comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo
Certidão negativa de antecedentes criminais
Declaração de idoneidade (com firma reconhecida da assinatura
do candidato)
Declaração de acúmulo de cargos
Declaração de bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
declaração de I.R quando necessário.
Comprovante de escolaridade exigida para o cargo, reconhecido
pelos sistemas federais, estaduais ou municipais de ensino
Declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e
junto a qual regime de previdência social
Estância Turística de Avaré, 15 de julho de 2022.
Edson Gabriel da Silva
Presidente

DEPARTAMENTO DE SAÚDE - D.E.S.S.
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL

REPETIÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022 – PROCESSO Nº. 141/2022
Objeto: Concessão do quiosque 02 (dois) da Praça Romeu Bretas.
Data de Encerramento: 17 de agosto de 2022 às 09:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de abertura: 17 de agosto 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, 13 de julho de 2.022 – Olga Mitiko
Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de
Licitações.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 098/2022 – PROCESSO Nº. 184/2022
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de leite
pasteurizado integral para uso no “Programa de Leite Fluído”
Recebimento das Propostas: 22 de julho de 2.022 das 08 horas até
03 de agosto de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 03 de agosto de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 03 de agosto de 2.022 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, 15 de julho de 2.022 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 101/2022 – PROCESSO Nº. 187/2022
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de cateter uretral e dispositivo para incontinência urinária para pacientes
do CSI
Recebimento das Propostas: 26 de julho de 2.022 das 08 horas até
05 de agosto de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 05 de agosto de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 05 de agosto de 2.022 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, 15 de julho de 2.022 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 107/2022 – PROCESSO Nº. 199/2022
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Aquisição de medicamentos para a clínica veterinária do
município
Recebimento das Propostas: 25 de julho de 2.022 das 08 horas até
04 de agosto de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 04 de agosto de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 04 de agosto de 2.022 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, 15 de julho de 2.022 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022 – PROCESSO Nº 147/2022
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual locação futura de caçambas de 04 m³ (quatro metros cúbicos) para o velório e cemitério
municipal.
Data de Encerramento: 01 de agosto de 2.022 das 09h30min às 10
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 01 de agosto de 2.022 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 julho de 2.022 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 – PROCESSO Nº 158/2022
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de profissional
educador parental certificado em disciplina positiva para o desen-

volvimento de oficinas para as famílias atendidas pelos 04 (quatro)
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município
de Avaré.
Data de Encerramento: 29 de julho de 2.022 das 09h30min às 10
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 29 de julho de 2.022 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 julho de 2.022 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

Contratada: VITALIS ENERGIA LTDA
Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços
especializados de engenharia para elaboração de diagnóstico
energético e execução de todas as atividades necessárias a viabilizar a participação do Município nos Programas de Eficiência
Energética publicados pelas concessionárias de energia elétrica
em razão da Lei Federal n. 12.212/10, conforme edital
Data da Assinatura do Contrato: 12/07/2.022

ADJUDICAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial nº. 040/2021 – Processo nº.
322/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: AMÊNDOLA & AMÊNDOLA SOFTWARE LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços e fornecimento de licenças de uso de programas de informática (sistemas integrados), abrangendo conversão de dados,
implantação, treinamento e capacitação
Valor: R$ 852.000,00 (oitocentos e cinqüenta e dois mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 12/07/2.022

Chamamento Público nº. 006/22 – Processo nº. 152/22
Fica ADJUDICADO o Chamamento Público 006/22 à empresa VITALIS ENERGIA LTDA para prestação de serviços especializados
de engenharia para elaboração de diagnóstico energético e execução de todas as atividades necessárias a viabilizar a participação
do Município nos Programas de Eficiência Energética publicados
pelas concessionárias de energia elétrica em razão da Lei Federal
n. 12.212/10, conforme edital. Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 12 de julho de 2.022 – Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de Transportes e Serviços da Estância
Turística de Avaré.
Pregão Presencial nº. 040/21 – Processo nº. 322/21
Fica ADJUDICADO o Pregão Presencial 040/21 à empresa AMÊNDOLA & AMÊNDOLA SOFTWARE LTDA, referente à Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços e fornecimento de licenças de uso de programas de informática (sistemas
integrados), abrangendo conversão de dados, implantação, treinamento e capacitação, no valor de R$ 852.000,00 (oitocentos e cinqüenta e dois mil reais). Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
12 de julho de 2.022 – Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal de Administração da Estância Turística de Avaré.
Pregão Presencial nº. 020/22 – Processo nº. 146/22
Fica ADJUDICADO o Pregão Presencial 020/22 à empresa FLAVIO
DE OLIVEIRA 11069521892, referente à Contratação de empresa
para ministrar aulas de desenho e história em quadrinhos, através da Oficina Cultural “José Reis Filho”, no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais). Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de
julho de 2.022 – Isabel Cristina Cardoso – Secretária Municipal de
Cultura da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO

Chamamento Público nº. 006/22 – Processo nº. 152/22
Fica HOMOLOGADO o Chamamento Público 006/22 à empresa
VITALIS ENERGIA LTDA para prestação de serviços especializados de engenharia para elaboração de diagnóstico energético e
execução de todas as atividades necessárias a viabilizar a participação do Município nos Programas de Eficiência Energética
publicados pelas concessionárias de energia elétrica em razão da
Lei Federal n. 12.212/10, conforme edital. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 12 de julho de 2.022 – Cesar Augusto Luciano
Franco Morelli – Secretário Municipal de Transportes e Serviços da
Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Pregão Presencial nº. 040/2021 – Processo nº. 322/2021
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 040/2021 à empresa
AMÊNDOLA & AMÊNDOLA SOFTWARE LTDA, referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e
fornecimento de licenças de uso de programas de informática (sistemas integrados), abrangendo conversão de dados, implantação,
treinamento e capacitação. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 12 de julho de 2.022 – Ronaldo Adão Guardiano – Secretário
Municipal de Administração da Estância Turística de Avaré.
Pregão Presencial nº. 020/2022 – Processo nº. 146/2022
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 020/2022 à empresa
FLAVIO DE OLIVEIRA 11069521892, referente à Contratação de
empresa para ministrar aulas de desenho e história em quadrinhos,
através da Oficina Cultural “José Reis Filho”. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 14 de julho de 2.022 – Isabel Cristina Cardoso
– Secretária Municipal de Cultura da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO

Modalidade: Chamamento Público nº. 006/22 – Processo nº.
152/22
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO
PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 020/2022 – Processo nº.
146/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FLAVIO DE OLIVEIRA 11069521892
Objeto: Contratação de empresa para ministrar aulas de desenho
e história em quadrinhos, através da Oficina Cultural “José Reis
Filho”
Valor: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 14/07/2.022

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/12 – PROCESSO N° 002/12 (Contrato n°
351/12), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa AGÊNCIA DE SERVIÇOS POSTAIS AVARÉ LTDA
EPP, objetivando a concessão onerosa de uso do imóvel integrante do patrimônio imobiliário do município, situado à Praça Antônio
Bastelli, s/n – Vila Aires, denominado Terminal Rodoviário Manoel
Rodrigues, com prorrogação do prazo de vigência contratual até
12 de julho de 2.027. Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de Transportes e Serviços da Estância Turística
de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/19 – PROCESSO N° 119/19 (Contrato n°
187/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e o senhor BRUNO AGNELLO PERGORARO, objetivando o credenciamento de leiloeiro para preparação, organização e condução
de leilões públicos, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 12 de junho de 2.023. Ronaldo Adão Guardiano – Secretário
Municipal de Administração da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2021 – PROCESSO N° 204/2021 (Contrato n°
140/2021), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré e a empresa EDIMILSON GUIDOTTI SABINO 31832858863,
objetivando a prestação de aulas de violão, através da oficina cultural “José Reis Filho”, cursos de violão para infantil e melhor idade,
com prorrogação do prazo de vigência contratual até 13 de julho
de 2.023, no valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Isabel Cristina Cardoso – Secretária Municipal de Cultura da Estância
Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 080/22 – PROCESSO Nº. 160/22, objetivando Registro de
Preços para futura aquisição de gêneros perecíveis para atender
as necessidades da Junta Militar/Tiro de Guerra, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473
do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 12/07/2022. Joselyr
Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2022 – PROCESSO Nº. 145/2022,
objetivando o Registro de preços para eventual aquisição futura de
água mineral em galões de 20 litros, copos de 200 ml e fardos com
garrafas de 500 ml para atender o Gabinete do Prefeito e dependências do Paço Municipal, conforme preceitua o “caput” do artigo
49 da Lei 8.666/93. Revogado em: 11/07/2.022. Joselyr Benedito
Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.
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OBRAS

Prefeitura de Avaré implanta rampas
de acessibilidade na região central
Construída nas esquinas, benfeitoria facilita
deslocamento de cadeirantes e pessoas com
mobilidade reduzida
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré está implantando
rampas de acessibilidade na região central de
Avaré.
A intervenção acontece no quadrilátero
que vai da Rua Paraíba
à Rua Amazonas e da 9

de Julho à Rua Pará.
As rampas ficam nas
esquinas, permitindo
que cadeirantes e pessoas com mobilidade
reduzida transitem entre os quarteirões.
Estão previstas 110
acessos nesta fase. A
Secretaria Municipal de

Planejamento e Obras
informa que estão previstas mais de 700 rampas nos próximos anos.
A obra é executada pela pasta, mas o
empreendimento é de
responsabilidade
da
Secretaria Municipal de
Transporte e Serviços.

ESPORTE

Camping Municipal recebe 1º Circuito de Inclusão no dia 31 de julho
Proposta é oferecer atividades esportivas para pessoas com deficiência
O Camping Municipal vai receber no domingo, 31 de julho, o
1º Circuito de Inclusão.
O evento tem início às
10 horas.
A proposta é oferecer atividades esportivas
para pessoas com deficiência em um dos cartões-postais da Estância
Turística de Avaré.
A realização é da
Secretaria
Municipal
de Esporte e Lazer e
Secretaria Especial dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência.
Inscrição
A inscrição é 1 quilo
de alimento. Os interes-

sados devem se dirigir
aos pontos de inscrição
até 23 de julho (confira
os locais abaixo).
Os donativos serão
destinados para a Associação Beneficente Oncológica Voluntários de
Avaré (ABOVA).
O 1º Circuito de Inclusão é uma parceria
com a ABOVA, Câmara Municipal, Faculdade Eduvale, FREA/
FIRA, Strong Fit, Pedal
e Laranjinhas.
O evento conta com
ainda com o apoio das
secretarias municipais
de Turismo, Cultura, Educação,
Comunicação,

Assistência e Desenvolvimento Social, Meio
Ambiente, Indústria e
Comércio e Saúde.
Pontos para inscrição
ABOVA: Rua Pará,
nº 937
Bicicletaria Forlini Bikes: Rua Ceará, nº 1181
Bicicletaria Mendes
Bike: Rua Bahia, nº 691
Bicicletaria Pé de
Vela Bike: Rua Doutor
Félix Fagundes, nº 1277
Bicicletaria São Nicolau: Rua Doutor Félix
Fagundes, nº 278
Oficina Daniel Bike’s:
Rua do Calvário, nº 394
Strong Fit: Rua Santos Dumont, nº 2401

