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INEDITORIAIS

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente        

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 

6.235/22/03/21

RESOLUÇÃO Nº 006/2021 – CMDCA – EDITAL DE 
CHAMENTO PÚBLICO

RELAÇÃO DE PROJETOS INSCRITOS
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA, no uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei 
Complementar 150/2011, vem por meio deste tornar público a rela-
ção de projetos inscritos para seleção conforme Edital de Chama-
mento Público relativo à promoção, proteção e defesa dos direitos 
da criança e do adolescente a serem financiados pelo FUMCAD 
(Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) nos 
termos do Art. 10º, § 5º da Resolução nº 006/2021 – CMDCA.

RELAÇÃO DOS PROJETOS INSCRITOS 

Estância Turística de Avaré, aos 04 de novembro de 2021

Priscilla Maria Ribeiro
Presidente CMDCA – Gestão 2021-23

Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS
Lei Federal nº 8.742/93 – Lei de Criação 237/98 alterada pela Lei 

Municipal nº 1.695/13

CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), 
vem por meio desta convocar todos os Conselheiros Titulares e 
Suplentes para Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 09/11/2021 
(terça-feira) às 14:00 na sala dos Conselhos, Endereço, Praça Pre-
feito Romeu Bretas S/N (Concha Acústica).
Pauta:
 * Leitura da Ata anterior;
 * Ofício 192/2021- SEMADS
 * Outros Assustos.
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevis-
tos, favor informar por escrito. E-mail: cmas@avare.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré, aos 05 d novembro de 2021.
Ana Lúcia Guimarães Zandoná

Presidente do CMAS 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência

  Lei de Criação:  0090/2009

Convocação
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência (CMDPD), Sra. Zartarcy Zanlucki , convoca os Conselheiros 
e seus Suplentes, para Reunião  Ordinária, que será realizada no dia 
11/11/21 às 09:00 horas (quinta-feira), na Biblioteca Inclusiva “Jairo 
Amorim” Rua Ceará 1393 ao lado do Centro Administrativo.
Pauta:
Leitura e aprovação de ata da reunião anterior enviada por e-mail;
Regulamentação da Lei de Acessibilidade ( leitura da Minuta)
Feedback de visita em Itapeva onde conselho da pessoa com de-
ficiência é atuante;
Minuta hashtag pra cego ver;
Semáforos para deficientes visuais ;
Novo Logo para Aprovação;
As reuniões do CMDPD são abertas a população. 
Conselheiros titulares, favor acionarem o suplente em caso de não 
comparecimento. 
e-mail:cmdpd@avare.sp.gov.br 
tel. (14) 3732-8844
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TERMO DE ADOÇÃO
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA

COMUNICADOS

01.  COMUNICADO – ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 
deferido em 14/10/2021
AI Nº 877 de 25/06/2021, protocolo/processo nº 1337/21 de 
01/07/2021; AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVER-
TÊNCIA Nº 179, protocolo/processo nº 2056/21 de 20/09/2021.
Interessado: Rafael Augusto Meano dos Santos
CPF/CNPJ: 468.612.838-27
Endereço: Rua Lineu Prestes Nº 198 Ap. 07 – Avaré/SP

02.  COMUNICADO – ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 
deferido em 21/10/2021
AI Nº 806 de 01/09/2021, protocolo/processo nº 1921/21 de 
01/09/2021; AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVER-
TÊNCIA Nº 705, protocolo/processo nº 2075/21 de 21/09/2021.
Interessado: Antônio Carlos Milanello
CPF/CNPJ: 65.766.313/0001-9
Endereço: Rua Piauí Nº 1180 – Avaré/SP
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CULTURA

Uma experiência única e 
marcante de terror imersivo 
e interativo com conteúdos 
originais.

Essa é a proposta do es-
petáculo “Casa do Horror – A 
Maldição da Família Barkley” 
que está em cartaz até 21 de 
novembro em Avaré. 

O público é conduzido 
pelos cômodos da casa des-
sa família por meio de uma 
narrativa fragmentada, onde 
cada aposento reserva algo 
de assustador e revelador. 

“Um verdadeiro teste de 

Teatro de terror interativo segue em cartaz até 21 de novembro
Atração conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura

coragem, indicado para os 
amantes do terror”, afirma a 
produção. 

As sessões acontecem 
das 20 às 24 horas de quarta 
a domingo na Rua Goiás, nº 
1656, ao lado da Escola Ma-
tilde Vieira. 

São 9 sessões diárias, com 
duração de aproximadamen-
te 20 minutos cada uma. 
O público máximo é de 12 
pessoas por apresentação. 
Menores de 14 anos devem 
estar acompanhados por um 
responsável.

As entradas podem ser 
adquiridas na J Cel Celulares 
(Rua Maranhão, nº 1305) e 
Piticas (Rua Rio de Janeiro, 
em frente ao Bradesco).

Produzida por Vinne Ne-
grão e Abaré, a “Casa do 
Horror – A Maldição da Famí-
lia Barkley” tem Juca Fiorio, 
Juliano Roger, Katia Negrão, 
Mayaa Luz e Taynara Carnei-
ro no elenco. A produção au-
diovisual é de Catarina Calaf. 

A atração, que conta com 
o apoio da Secretaria Muni-
cipal da Cultura, tem patrocí-

A Secretaria Municipal de 
Cultura promove de 12 a 15 
de novembro o Vacina Cultu-
ral, evento que reúne as mais 
variadas expressões artísticas 
de Avaré. 

Realizada com recursos 
da Lei Aldir Blanc, a atração 
vai levar apresentações mu-
sicais, dança, teatro, expo-
sições e workshop a cinco 
locais públicos da estância 
turística: Centro Cultural “Es-
ther Pires Novaes”, Concha 
Acústica, Parque de Exposi-
ções (Emapa), Horto Florestal 
e Largo São João. 

Vacina Cultural espalha arte por 
Avaré entre 12 e 15 de novembro
Evento da Secretaria Municipal de 
Cultura leva apresentações
musicais, dança, teatro, exposições 
e workshop a locais públicos

“A proposta é levar gratui-
tamente aos avareenses uma 
programação cultural ampla 
e de qualidade, cumprindo 
ao mesmo tempo os requisi-
tos da lei federal criada para 
auxiliar a classe artística du-
rante a pandemia do corona-
vírus”, afirma a Cultura.  

A pasta ajusta os últimos 
detalhes da Vacina Cultural. 
A programação completa 
deve ser divulgada em breve. 

Os protocolos sanitários 
como uso de máscara e dis-
tanciamento permanecerão 
obrigatórios, informa o setor. 

nio da J Cel Celulares, Piticas 
Avaré, Rádio Avaré, Tradição 
Supermercados, Bowie Bur-
guer, Don Pepperoni e Bruna 
Ott Tattoo. 

Outras informações po-
dem ser obtidas pela conta 
Casa do Horror Avaré (Face e 
Instagram) ou pelo WhatsA-
pp (14) 9 9834-0811. 
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OPORTUNIDADE

Estão abertas até terça-
-feira, 9 de novembro, as 
inscrições para os cursos 
gratuitos de Aprendizagem 
Industrial (CAIs) e os cursos 
técnicos de Fabricação Me-
cânica e Desenvolvimento 
de Sistemas oferecidos pelo 
Senai. 

Cursos gratuitos do Senai estão com
inscrições abertas até 9 de novembro
Aprendizagem Industrial, Fabricação Mecânica e Desenvolvimento de Sistemas são as
capacitações oferecidas

As aulas serão ministradas 
em Botucatu. Comunidade e 
empresas contribuintes po-
dem se inscrever para o CAIs. 
É necessário que os candida-
tos tenham concluído o Ensi-
no Fundamental até o início 
da capacitação. 

A inscrição é feita exclusi-

vamente pelo www.sp.senai.
br/institucional/35/0/proces-
so-seletivo. 

Informações sobre pro-
cesso seletivo e conteúdo 
programático e requisitos, 
entre outros detalhes, tam-
bém podem ser encontradas 
no endereço eletrônico. 

Os interessados nos cur-
sos técnicos de Fabricação 
Mecânica e Desenvolvimento 
de Sistemas também devem 
se inscrever pelo www.sp.se-
nai.br/institucional/35/0/
processo-seletivo. 

A plataforma também 
traz detalhes sobre requisi-

tos, conteúdo programático 
e público-alvo, entre outras 
informações. 

A Escola Senai Luiz Mas-
sa fica na Avenida Dr. Jaime 
de Almeida Pinto, nº 1332, 
Jardim Reflorenda,  em Botu-
catu. Contato pelo (14) 3811-
3600.
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Excepcionalmente nes-
ta terça-feira, 9, o Centro de 
Saúde I vai vacinar contra 
a Covid-19 até às 20 horas. 
Localizada no número 1281, 
a unidade é popularmente 
conhecida como Postão da 
Rua Acre.

A proposta da Secretaria 
Municipal de Saúde é criar 
uma opção a mais para mu-
nícipes que ainda não com-
pletaram o esquema vacinal 
contra o coronavírus. 

O número de faltosos da 

Postão da Rua Acre vacina contra Covid 
até às 20 horas na próxima terça, 9
Proposta é criar opção para munícipes que ainda não completaram o esquema vacinal
contra o coronavírus

segunda e da terceira dose 
em Avaré chegou a 13.891 
mil na quinta-feira, 4, o que 
tem levado a pasta a emitir 
alertas semanais para que as 
pessoas busquem os locais 
de vacinação. 

Além de focar em falto-
sos, a Saúde promove repes-
cagem para os moradores já 
contemplados que ainda não 
iniciaram a imunização con-
tra a Covid-19. 

Fase atual 
A fase atual imuniza crian-

ças a partir de 12 anos com 
a primeira dose. Já profissio-
nais da Saúde, idosos a partir 
de 60 anos e imunodeprimi-
dos recebem a terceira dose 
nesta etapa.

Intervalos
O intervalo entre a pri-

meira e segunda dose está 
definido da seguinte forma 
de acordo com o imunizante: 

Coronavac: 21 a 28 dias; 
AstraZeneca: 8 semanas; 
Pfizer: 21 dias.
Já o intervalo entre se-

gunda e a terceira dose está 
assim definido: 

Pessoas acima de 60 anos e 
profissionais da Saúde: 6 meses; 

Pessoas imunodeprimidas 
ou com doenças autoimu-
nes: 28 dias.

Locais de vacinação
A imunização contra a Co-

vid-19 acontece de segunda 
a sexta-feira nos seguintes 
locais e horários: 

Posto Vera Cruz (Rua Car-
mem Dias Faria, s/n) das 8 às 
11 e das 13 às 16 horas; 

Centro de Saúde I (Rua 
Acre, nº 1281) das 8 às 11 e 
das 13 às 16 horas; 

Posto Brabância (Praça 
Armando de Paula Assis, s/n) 
das 8 às 11 horas e das 13 às 
16 horas; 

Posto Santa Elisabeth (Rua 
Saul Bertolaccini, s/n) das 13 
às 16 horas. 

Já a vacinação no posto 
Bannwart (Rua Avenida Delfi-
na Lopes Peres, s/n) acontece 
de segunda, quarta e sexta-
-feira, das 8 às 12 horas.

AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS
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CULTURA

O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) di-
vulgou na quinta-feira, 4 de 
novembro, as vagas de em-
prego disponíveis em Avaré. 
A atualização é semanal.

São elas:
Encarregado de governança 
- 01 vaga
Adesivador - 01 
Ajudante de carga e descar-
ga - 10 vagas
Auxiliar de mecânico  (má-
quinas agrícolas) - 01 

Confira as vagas de emprego disponíveis em Avaré
Ofertas estão sujeitas à alteração sem qualquer aviso prévio

OPORTUNIDADE

Auxiliar técnico de monta-
gem de equipamentos agro-
pecuários - 01 
Costureiro na confecção em 
série - 01 
Eletricista - 01 
Encarregado de manutenção 
de maquinários de serraria – 01 
Garçom - 01 
Manobrista – 01 
Marceneiro - 01 
Mecânico (motor a diesel) -  
02 vagas
Montador de estrutura de 

aço - 01 
Montador de moveis de ma-
deira - 01 
Motorista de ônibus urbano – 01 
Representante comercial – 01 
Repositor de mercadorias 
para PCD - 01 
Serralheiro – 01 
Vendedor pracista – 01 
Oficial de manutenção pre-
dial - 01 vaga

As vagas estão sujeitas à 
alteração sem aviso prévio 
conforme o preenchimento 

ou retirada das mesmas pe-
las empresas.

Empregador
É necessário o cadastro 

da empresa ou pessoa físi-
ca 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 ca-

dastrar no site empregabra-
sil.mte.gov.br ou por meio 

do PAT. Os documentos ne-
cessários são o PIS, NIT, PA-
SEP, Bolsa família, Cartão Ci-
dadão, 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 Ci-
dadão (Rua Bahia, nº 1.580, 
centro). Outras informações 
pelo telefone (14) 3732-1414.

Aproximadamente 300 pes-
soas assistiram ao espetáculo "A 
Bruxinha Boazinha" no sábado, 
30 de outubro, no Centro Cultu-
ral “Esther Pires Novaes”.

O balanço é da Secretaria 
Municipal de Cultura. Apre-

Espetáculo “A Bruxinha Boa” foi visto por
aproximadamente 300 pessoas no Centro Cultural
Peça do Grupo Tomaládácá de Teatro foi apresentada gratuitamente em três sessões no 
sábado, 30 de outubro

sentada em três sessões com 
entrada franca, a peça do 
Grupo Tomaládácá de Teatro 
marcou a retomada do setor 
após quase dois anos de res-
trições por conta da pande-
mia do coronavírus. 

"A Bruxinha Boazinha" 
mostra a história de Ângela. 
Ao contrário de suas colegas 
da Escola de Maldades da Flo-
resta, ela não consegue fazer 
maldades e vira alvo de pia-
das. Por conta disso, Ângela 

corre risco de ficar presa para 
sempre na Torre de Piche. 

O primeiro evento pre-
sencial da Cultura foi o show 
o espetáculo “Vozes Femini-
nas Avareenses”, que encer-
rou a carreata em alusão ao 

Outubro Rosa realizada no 
último dia 17. 

O uso de máscara e ou-
tros protocolos sanitários 
permaneceram obrigatórios 
em ambos os eventos, res-
salta a pasta. 
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DECON

DEPARTAMENTO DE SAÚDE-D.E.S.S.

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

Rua Pará, 673 – Centro 
Telefone: (14) 3733-8111/3731-0632

A Comissão Permanente de Readaptação Funcional, reorganizada 
pelo Decreto nº 5.911, de 27 de Julho de 2020, vem C O N V O C 
A R os servidores abaixo relacionados a comparecerem na sede 
do D.E.S.S. – Departamento de Saúde e Segurança do Servidor, 
sito a Rua Pará, nº 673, Centro, para serem avaliados pela Equi-
pe Multidisciplinar a fim de instruir os Processos de Readaptação 
Funcional, a saber:

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

Rua Pará, 673 – Centro 
Telefone: (14) 3733-8111/3731-0632

A O Departamento de Saúde e Segurança do Servidor – DESS e 
a Comissão Permanente de Readaptação Funcional, reorganizada 
pelo Decreto nº 5.911, de 27 de Julho de 2020, vem C O N V O C A 
R os servidores abaixo relacionados a comparecerem na sede do 
D.E.S.S. – Departamento de Saúde e Segurança do Servidor, sito 
a Rua Pará, nº 673, Centro, para Avaliação – Médico Especialista, 
a saber:

DECLARAÇÃO/NOTIFICAÇÃO DO ADMINISTRA-
DOR MUNICIPAL

Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei nº 
9.452, de 20 de março de 1997, pelo presente termo NOTIFICA-
MOS os Partidos Políticos, os Sindicatos dos Trabalhadores e 
as Entidades Empresariais, com sede neste Município, que a mu-
nicipalidade através do Ministério do Desenvolvimento Regio-
nal/Caixa Federal, Contrato de Repasse MDR 885106/2019 
- Operação 1064358-13 -Programa Planejamento Urbano rece-
beu os recursos financeiros referentes a 2ª parcela no valor de R$ 
229.200,00 ( duzentos e vinte e nove mil e duzentos reais ), des-
tinados ao recapeamento asfáltico de diversas ruas da Vila Espe-
rança.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 072/2021 
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 exoneração de Magda Aparecida Nunes 
Pereira e não comparecimento do 36º 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, 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  docu-
mentos 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
37   PAULO ROBERTO DA SILVA

Estância Turística de Avaré, aos 05 de Novembro de 2021
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 ne-
cessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene e recreação, 
garantindo seu bem-estar, adaptação e desenvolvimento físico e 
mental, bem como monitorar jovens e adultos em unidades escola-
res, ou de desenvolvimento de programas sociais. Executa tarefas 
afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO  ENSINO FUNDAMENTAL COM 
(L.C. 126/2010)   PLETO
LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pela Secretária 
Municipal De Assistência e Desenvolvimento Social

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
– conclusão de Ensino 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 inter-
net) 
01    certidão de ações cíveis e criminais 
(TJ)
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 apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 073/2021
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/2021 e 6123/2021,e conforme Decreto 5868/2020,  con-
siderando justificativas contidas no Ofício 268/2021/SMS e exone-
ração de Patricia de Campos Nackamura, Athus Bagagli Bastos 
e aposentadoria de Roseneide Marcusso, e não comparecimento 

do 71º classificado, CONVOCA, os classificados do Concurso Pu-
blico 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 AD-
MINISTRATIVO, 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 docu-
mentos 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
72º   HOSANA VEPPO RIBEIRO TEI 
   XEIRA 

Estância Turística de Avaré, aos 05 de Novembro de 2021
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

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

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
autenticado
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimentos, RG e CPF 
dos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para 
I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
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 apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 074/2021 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/2021 E 6123/2021, considerando indeferimento de nomea-
ção do 30º classificado e não comparecimento do 32º classificado, 
convoca o(s) classificado(s) do Concurso Publico 002/2018, ho-
mologado através do Decreto nº 5317/2018, de 26 de Outubro de 
2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, no Semanário Oficial 
Eletrônico, para o cargo/função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir 

da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos 
Humanos e Gestão de Pessoal , munido (a) com os documentos 
abaixo descritos, sito a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 
as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional ( nome-
ação, exames médicos) e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação	 	 Nome	(classificado	(a))
33º   ANA PAULA FARIA RIBEIRO
                                                             
Estância Turística de Avaré, aos 05 de Novembro de 2021

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ATRIBUIÇÃO SUMARIA Auxiliar no atendimento a pacientes 
LC 127/2010  sob a supervisão e orientação do 
médico e enfermeiro. Cumprir ou fazer cumprir prescrições médi-
cas e auxiliar em intervenções cirúrgicas. Esterilizar e conservar o 
instrumental médico. Observar e registrar sintomas e sinais vitais 
apresentados pelos pacientes para reconhecimento de autoridade 
superior. Participar de programas de aprimoramento profissional. 
Desempenhar outras tarefas semelhantes nos programas de saú-
de, desenvolvidos pelo Município. Executa tarefas afins designa-
das pela chefia imediata.
REQUISITO MÍNIMO Ensino Médio Completo, Curso es-
pecífico na área (Técnico em Enfermagem) 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 comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
– diploma frente e verso e registro no órgão autenticados
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF fi-
lhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) 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 apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público
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LICITAÇÃO

LEGISLATIVO

circumpercursos HUMANOS/DEPTO.DE PESSOAL

Notificação	-	Processos/expedientes	conclusos	
para ciência  

Notificação do(s) despacho (s), dos processos/ expedientes abaixo 
relacionados, conclusos, à disposição para ciência dos interessa-
dos, no Departamento de Recursos Humanos /Depto. de Pessoal, 
de segunda a sexta feira, das 8:00 as 17:00hrs, a saber:                                                                                                                                    

Requerente – Nome   Rogerio Bruder Funari
Nº Processo   309/21
Nº Protocolo e/ou outro documento 12471/21
Situação    Concluso para ciência 
do		 	 	 	 despacho	de	fls.06.

Data: 05/11/2021

AVISO DE EDITAL

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 247/21 – PROCESSO N° 424/21
Considerando a Comunicação Interna m° 647004 da Secretaria 
Municipal da Educação, referente ao Pregão em epígrafe, a Se-
nhora JOSIANE APARECIDA MEDEIROS DE JESUS – Secretária 
Municipal da Educação, no uso de suas atribuições que são confe-
ridas pelo Decreto Municipal n° 4.813/17, DETERMINA a rerratifi-
cação do edital nos termos a serem conferidos no site: www.avare.
sp.gov.br e www.bllcompras.com.
Tendo em vista que as alterações foram efetuadas e serão publica-
das dentro do prazo exigido em Lei, mantêm-se:
Recebimento das Propostas: 10 de novembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 23 de novembro de 2.021 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 23 de novembro de 2.021 às 08h30min.
Início da Sessão de Disputa de Lances: 23 de novembro de 2.021 
às 14 horas.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de novembro de 
2.021.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 080/21 – Processo nº. 404/21
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à ALFA & ÔMEGA – CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, com valor total de R$ 230.458,00 
(duzentos e trinta mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais), obje-
tivando a aquisição emergencial de medicamento para atender aos 
pacientes da Rede Básica Municipal, com fulcro no artigo 24 da Lei 
Federal n° 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 
de outubro de 2.021. Roslindo Wilson Machado – Secretário Muni-
cipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 080/21 – Processo nº. 404/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ALFA & ÔMEGA – COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Objeto: Aquisição emergencial de medicamento para atender aos 
pacientes da Rede Básica Municipal
Valor Global: R$ 230.458,00 (duzentos e trinta mil e quatrocentos e 
cinquenta e oito reais)
Data da Assinatura do Contrato: 26/10/2.021

TERMO ADITIVO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2021 – PROCESSO Nº 289/2021 
(Contrato n° 141/2021) fica aditado o valor de R$ 7.980,00 (sete mil, 
novecentos e oitenta reais) com a empresa PLANETA MIX COMER-
CIAL LTDA, o que corresponde a aproximadamente 23,87% (vinte e 
três vírgula oitenta e sete por cento) do total do contrato, o que objetiva 
o fornecimento de materiais de construção (tábua e concreto) para a 
manutenção das pontes da Rua Santa Catarina e Rua Saul Bertolaci-
ni, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Serviços. Assina-
tura do Termo de Aditivo: 27/10/2.021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/18 – PROCESSO Nº 428/18 (Con-
trato nº 514/18) fica aditado o valor de R$ 46.856,34 (quarenta e 
seis mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro cen-
tavos) com a empresa MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI EPP, o 
que equivale a aproximadamente 20% (vinte por cento) do total do 
contrato, objetivando a prestação de serviços de transporte, trata-
mento adequado e destinação final dos resíduos de serviços da 
saúde e carcaças de animais mortos de pequeno porte. Assinatura 
do Termo Aditivo: 28/10/2.021.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO AMIGAVELMENTE o Contrato n° 129/2021, re-
ferente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2021 – PROCESSO 
Nº 056/2021, que objetiva a concessão, uso e exploração remu-
nerada do quiosque 02 da Praça Romeu Bretas, fornecendo ser-
viços de lanchonete, conforme solicitação da Secretaria Municipal 
de Turismo, de acordo com o artigo 79, inciso II da Lei 8.666/93. 
Assinatura do Termo de Rescisão em: 29/10/2.021.

NOTIFICAÇÃO Nº 190/2.021
À Empresa WORK’S SAÚDE AMBIENTAL LTDA – EPP
Ref. Pregão Eletrônico n° 147/21 – Processo n°250/21 – Ata nº 287/21
Considerando a Comunicação Interna n° 643780 enviada pela 
Secretaria Municipal da Saúde, assinada por Dr Roslindo Wilson 
Machado, Secretário Municipal da Saúde;
Considerando que a CONTRATADA não etá cumprindo com a s 
obrigações contratuais, visto que a mesma executou somente par-
te do serviço de dedetização das Unidades de Saúde, agendando 
duas vezes data para terminar as dedetizações e não comparecen-
do nas datas agendadas.
Fica a empresa WORK’S SAÚDE AMBIENTAL LTDA – EPP, NO-
TIFICADA para que finalize o serviço, e que no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar desta, informe a este Departamento de Licita-
ções, as medidas adotadas, sob pena das medidas cabíveis pre-
vistas em contrato.
Observação: As vias dos documentos que integram esta Notifica-
ção estão disponível para retirada da empresa no Departamento de 
Licitação, sito na Praça Juca Novas, n°1169 – Avaré /SP, até a data 
estabelecida para apresentação da defesa.
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