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Piracicaba, 25 de julho de 2012

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 14.709, DE 20 DE JULHO DE 2012.
Nomeia Comissão Organizadora do 7º Festival Nacional de Teatro de Piracicaba
– FENTEPIRA, instituído pela Lei nº 6.072/07.

BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 6.072, de 26 de outubro de 2007,

D E C R E T A

Art. 1º Ficam nomeados Rosângela Maria Rizzolo Camolese, Heloisa Guerrini
Ferraz, Luiz Gustavo Maluf e Felippe César Limonge, representantes da
Secretaria Municipal da Ação Cultural; Benedita Giangrossi, representante da
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ; Denilson Oliveira,
representante da Associação Piracicabana de Teatro - APITE; Fátima Cristina
Monis, representante do Serviço Social da Indústria - SESI; Pollyanna Teizen
Peres Diniz, representante do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial –
SENAC; José Antonio da Silva, representante da Universidade Metodista de
Piracicaba – UNIMEP, para compor a Comissão Organizadora do 7º Festival
Nacional de Teatro de Piracicaba – FENTEPIRA.

Art. 2º Os membros ora nomeados não perceberão qualquer tipo de
remuneração, sendo seus trabalhos considerados de relevância para o Município.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 20 de julho de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

DECRETO N.º 14.710, DE 24 DE JULHO DE 2012.
Transfere dotação orçamentária da ordem de R$ 36.000,00.

BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 7º da Lei nº 7.201, de 01 de dezembro
de 2011, que autoriza o Poder Executivo a realizar, por decreto, a transposição,
o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro, até o limite de 10% (dez
por cento) do total das receitas efetivamente arrecadadas, nos termos do que
dispõe o art. 167, VI, da Constituição da República Federativa do Brasil, desde
que obedeça aos dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000 – Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal,

D E C R E T A

Art. 1º Fica transferida a importância de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais),
constante do Orçamento-Programa para o exercício de 2012, assim discriminada:

Da dotação:

1) 19 19011 2781200331025 449051 Obras e Instalações R$ 36.000,00

Para a dotação:

1) 19 19011 2781300332390 449051 Obras e Instalações R$ 36.000,00

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 24 de julho de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

JOSÉ ADMIR MORAES LEITE
Secretário Municipal de Finanças

PEDRO ANTONIO DE MELLO
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

DECRETO N.º 14.711, DE 24 DE JULHO DE 2012.
Abre crédito adicional suplementar da ordem de R$ 3.950,38.

BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 6º da Lei nº 7.201, de 01 de dezembro
de 2011, que autoriza o Poder Executivo a realizar, por decreto, créditos
adicionais suplementares, até o limite de 10% (dez por cento) do total das
receitas efetivamente arrecadadas, de acordo com o art. 7º, inciso I, combinado
com o artigo 43 e seus parágrafos e incisos, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964, ratificados pelo § 8º do art. 165 da Constituição Federal,

D E C R E T A

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar da ordem de R$
3.950,38 (três mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos),
tendo a seguinte classificação orçamentária:

1) 13 13011 2369500252164 339039 Outros Serv. Terceiros P. Jurídica R$ 3.950,38

Art. 2º Os recursos para cobertura do crédito adicional suplementar aberto
pelo artigo anterior serão provenientes do que dispõe o inciso II, § 1º do art.
43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 24 de julho de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

JOSÉ ADMIR MORAES LEITE
Secretário Municipal de Finanças

ROSEMEIRE CALIXTO MASSARUTO DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Turismo – interina

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 49/2012

Objeto: execução de obras para reforma de Centro Comunitário no bairro
Santa Terezinha, com fornecimento de materiais, mão de obra e
equipamentos.

Homologo o procedimento licitatório acima descrito, conforme o parecer da
Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações, ficando o
objeto licitado ADJUDICADO a favor do(s) seguinte(s) participante(s):

EMPRESA(S) ITEM(S)
Construtora Unaí Lt da. EPP 01.

Piracicaba, 23 de julho de 2012.

Barjas Negri
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 112/2012

Objeto: aquisição de toner.

HOMOLOGO o procedimento licitatório acima descrito, conforme ADJUDICAÇÃO
realizada pelo PREGOEIRO a favor da(s) seguinte(s) empresa(s):

EMPRESA(S) Item (S)
Geralda Maria de Lima dos Santos ME 01.
Blackout Magasin Ltda 02.
Licit.com Distribuidora e Comércio Lt da EPP 03.

Piracicaba, 23 de julho de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 120/2012

Objeto: fornecimento parcelado de uniformes.

HOMOLOGO o procedimento licitatório acima descrito, conforme ADJUDICAÇÃO
realizada pelo PREGOEIRO a favor da(s) seguinte(s) empresa(s):

EMPRESA(S)     Lote (S)
Thunder Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Confecções Ltda.      01

Piracicaba, 23 de julho de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

COMUNICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2012
Locação de tendas e estandes com mobiliários a serem utilizados durante a
3ª Feira do Microempreendedor.

A Pregoeira comunica que após análise das propostas apresentadas ao
referido Pregão, tendo como participantes as empresas: WZ EVENTOS
LTDA. ME, ENTRE PRODUÇÕES LTDA., FABIO RODRIGUES
LOCAÇÕES E EVENTOS ME, TWENTY NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA
EPP, S.C. DE ANDRADE L.A. DE MORAES ME e BRGS BRASIL  LTDA -
EPP, DELIBEROU por CLASSIFICÁ-LAS .

Após disputa, negociação e análise das documentações apresentadas,
DELIBEROU por HABILITAR e APROVAR o lote 01 para a empresa EN-
TRE PRODUÇÕES LTDA.

Publique-se e encaminhe-se à Autoridade Superior para homologação.

Piracicaba, 24 de julho de 2012.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Pregoeira

DIVISÃO DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que estão abertas as Licitações relacionadas abaixo:

Modalidade:  Pregão Presencial nº 132/2012.
Objeto : aquisição de equipamentos de informática. Início da Sessão
Pública : 07/08/2012 às 09h, na Sala de Licitações da Prefeitura do Município
de Piracicaba, sita na Rua Antônio Corrêa Barbosa, n.º 2233, 1º andar,
Piracicaba/SP.

Os Editais completos encontram-se a disposição para download no site http:/
/www.piracicaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo
e-mail compras@piracicaba.sp.gov.br ou pelo. Fone (19) 3403-1020. Fax
(19) 3403-1024. Piracicaba, 24 de julho de 2012.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Departamento de Material e Patrimônio

Diretora

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piracicaba NOTIFICA que, para o Concurso Público
do Edital nº 01/2010, no emprego de Técnico de Enfermagem, em regime
CLT, notifica que fica(m) caracterizada(s) a(s) desistência(s) por não ter
manifestado interesse até a presente data conforme segue:

Classificação Nome
113º Lucio Armando Galdioli

Piracicaba,  23 de julho de 2012.

Newton Yasuo Furucho
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
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 NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piracicaba NOTIFICA que, para o Concurso Público
do Edital nº 03/2010, no emprego de Nutricionista, em regime CLT, notifica
que fica(m) caracterizada(s) a(s) desistência(s) por não ter manifestado in-
teresse até a presente data conforme segue:

Classificação Nome
7º Paula Falanghe Carneiro

Piracicaba,  23 de julho de 2012.

Newton Yasuo Furucho
Secretário Municipal de Administração

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piracicaba NOTIFICA que, para o Concurso Público
do Edital nº 05/2010, no emprego de Auxiliar Administrativo, em regime CLT,
notifica que fica(m) caracterizada(s) a(s) desistência(s) por não ter
manifestado interesse até a presente data conforme segue:

Classificação Nome
48º Juliano Longato

Piracicaba,  23 de julho de 2012.

Newton Yasuo Furucho
Secretário Municipal de Administração

Notificação

 A Secretaria Municipal de Administração, notifica que, tendo em vista a
convocação dos(as) candidatos(as), aprovados(as) em Edital, abaixo
relacionados(as) a comparecer(em) no dia 17 de julho de 2012, às 09:00
horas, após várias tentativas sem sucesso de localização no endereço por
eles informados nas fichas de inscrição, , inviabilizado pela não atualização
do endereço, fica(m) considerados(as) DESISTENTE(S) da referida vaga,
conforme segue:

Edital nº 01/2010 Cargo/Emprego: Técnico de Enfermagem
20ºRN Erenice Viana Neves da Silva

Piracicaba, 23 de julho de 2012.

Newton Yasuo Furucho
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E  LANÇAMENTO Nº 13 / 2012

Pelo presente Edital,  f icam convocados o t i tular, sócio ou
Representante legal, do(s) estabelecimento(s) abaixo relacionados(s) para
que no prazo de 30 (trinta) dias, compareçam na Divisão de Fiscalização
de Atividades Industriais, Comerciais e Serviços do Departamento de
Administração Fazendária, para tratar de assuntos relacionados a sua
Inscrição no Cadastro Mobiliário de Contribuintes - C.M.C. e outros
assuntos pertinentes.

O não comparecimento do presente Edital, implicará: a) No
cancelamento da Inscrição Municipal, pela forma EX-OFÍCIO, nos termos
do Artigo 21, Parágrafo 3º do Decreto nº 5.354/90 - SEM PREJUÍZO DOS
DÉBITOS EXISTENTES; b) Arquivamento do processo.

Piracicaba,  16 de Julho de 2.012

  CONTRIBUINTE PROCESSO Nº
VALTER BARBIERI 17583/1988
VANIA APARECIDA BASSAN 3784/1989
SIND. CORRET. DE IMOVEIS DE PIRACIC. E REGIÃO 18434/1991
COMERC. IMPORT. MS  OMEGA LTDA 14553/1992
ANGELA DE FATIMA JABOR DRUZIAN 22816/1999
THAIS DE PAULA POIANAS HUCK ME 606/2001
ASSIS & FRANÇA SERVIÇOS S/S LTDA ME 23864/2001
 RODRIGO SOUZA CUNHA ME 38059/2004
EXPORTALL COMERCIAL E EXP. LTDA 067/2005
MANUEL ANGEL CUZCANO PUZA 62745/2011

Departamento de Administração Fazendária
Divisão de Fiscalização

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E LANÇAMENTO Nº 34 / 2012

Pelo presente Edital, ficam convocados o titular, sócio ou Representante
legal, da empresa relacionada abaixo, para que no prazo de 30 (trinta)
dias, compareçam na Divisão de Fiscalização do Departamento de
Administração Tributária, para tratar de assuntos relacionados ao
levantamento fiscal especifico, quitação de débitos de Imposto Sobre
Serviços – ISS e outros assuntos pertinentes, relacionado ao Processo
Administrativo de Levantamento Específico No. 54.869/2.012, de todos os
procedimentos adotados nos presente processos, todos aplicados na data
de 12/06/2012: Notificação de Lançamento No. 60.115 (fls. 62 a 65).
O não comparecimento do presente Edital, implicará no lançamento dos
referidos débitos em Divida Ativa, nos termos do Artigo 44, Parágrafo Único
da Lei Complementar nº 224, de 13 de Novembro de 2008 (Código Tributário
Municipal). O contribuinte poderá impugnar a presente exigência fiscal,
independente de prévio deposito, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
publicação do edital, mediante defesa escrita e juntando os documentos
comprobatórios das razoes apresentadas, nos termos do Artigo 446 Lei
Complementar nº 224, de 13 de Novembro de 2008 (Código Tributário
Municipal).

Piracicaba, 29 de Junho de 2.012

CONTRIBUINTE:
PICCOLI & SOLCILOTTO LTDA ME
RUA BENJAMIN CONSTANT, 1.697 – CENTRO – PIRACICABA/SP – CEP
13.400-056  -  CNPJ 05.648.540/0001-08 – CPD 60.448-7

Departamento de Administração Fazendária
Divisão de Fiscalização

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E LANÇAMENTO Nº 35 / 2012

Pelo presente Edital, ficam convocados o titular, sócio ou Representante
legal, da empresa relacionada abaixo, para que no prazo de 30 (trinta)
dias, compareçam na Divisão de Fiscalização do Departamento de
Administração Tributária, para tratar de assuntos relacionados ao
levantamento fiscal especifico, quitação de débitos de Imposto Sobre
Serviços – ISS e outros assuntos pertinentes, relacionado ao Processo
Administrativo de Levantamento Específico No. 57.663/2.012, de todos os
procedimentos adotados nos presente processos, todos aplicados na data
de 04/06/2012: Notificação de Lançamento No. 60.145 (fls. 19 a 22).
O não comparecimento do presente Edital, implicará no lançamento dos
referidos débitos em Divida Ativa, nos termos do Artigo 44, Parágrafo Único
da Lei Complementar nº 224, de 13 de Novembro de 2008 (Código Tributário
Municipal). O contribuinte poderá impugnar a presente exigência fiscal,
independente de prévio deposito, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
publicação do edital, mediante defesa escrita e juntando os documentos
comprobatórios das razoes apresentadas, nos termos do Artigo 446 Lei
Complementar nº 224, de 13 de Novembro de 2008 (Código Tributário
Municipal).

Piracicaba, 29 de Junho de 2.012

CONTRIBUINTE:
G. S. AUTO PEÇAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA ME
AV. TRINTA E UM DE MARÇO, 650 – PAULICEIA – PIRACICABA/SP – CEP
13.424-290  -  CNPJ 04.896.329/0001-33 – CPD 60.181-2

Departamento de Administração Fazendária
Divisão de Fiscalização

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E LANÇAMENTO Nº 36 / 2012

Pelo presente Edital, ficam convocados o titular, sócio ou Representante
legal, da empresa relacionada abaixo, para que no prazo de 30 (trinta)
dias, compareçam na Divisão de Fiscalização do Departamento de
Administração Tributária, para tratar de assuntos relacionados ao
levantamento fiscal especifico, quitação de débitos de Imposto Sobre
Serviços – ISS e outros assuntos pertinentes, relacionado ao Processo
Administrativo de Levantamento Específico No. 65.521/2.012, de todos
os procedimentos adotados nos presente processos, todos aplicados na
data de 04/06/2012: Notificação de Lançamento No. 60.144 (fls. 11 a 14).
O não comparecimento do presente Edital, implicará no lançamento dos
referidos débitos em Divida Ativa, nos termos do Artigo 44, Parágrafo
Único da Lei Complementar nº 224, de 13 de Novembro de 2008 (Código
Tributário Municipal). O contribuinte poderá impugnar a presente exigência
fiscal, independente de prévio deposito, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da publicação do edital, mediante defesa escrita e juntando os
documentos comprobatórios das razoes apresentadas, nos termos do
Artigo 446 Lei Complementar nº 224, de 13 de Novembro de 2008 (Código
Tributário Municipal).

Piracicaba, 29 de Junho de 2.012

CONTRIBUINTE:
MADRI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
RUA IPOJUCA, 132 – TATUAPÉ – SÃO PAULO/SP – CEP 03.304-050
CNPJ 08.103.018/0001-20 – CPD 10.015-8

Departamento de Administração Fazendária
Divisão de Fiscalização

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E LANÇAMENTO Nº 39 / 2012

Pelo presente Edital, ficam convocados o titular, sócio ou Representante
legal, da empresa relacionada abaixo, para que no prazo de 30 (trinta)
dias, compareçam na Divisão de Fiscalização do Departamento de
Administração Tributária, para tratar de assuntos relacionados ao
levantamento fiscal especifico, quitação de débitos de Imposto Sobre
Serviços – ISS e outros assuntos pertinentes, relacionado ao Processo
Administrativo de Levantamento Específico No. 80.124/2.012, de todos
os procedimentos adotados nos presente processos, todos aplicados na
data de 05/07/2012: Notificações de Lançamento No. 60.176 (fls. 18 a
21).
O não comparecimento do presente Edital, implicará no lançamento dos
referidos débitos em Divida Ativa, nos termos do Artigo 44, Parágrafo
Único da Lei Complementar nº 224, de 13 de Novembro de 2008 (Código
Tributário Municipal). O contribuinte poderá impugnar a presente exigência
fiscal, independente de prévio deposito, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da publicação do edital, mediante defesa escrita e juntando os
documentos comprobatórios das razoes apresentadas, nos termos do
Artigo 446 Lei Complementar nº 224, de 13 de Novembro de 2008 (Código
Tributário Municipal).

Piracicaba, 18 de Julho de 2.012

CONTRIBUINTE:
START UP COM. E PREST. DE SERV. EQUIP. INDS. LTDA
RUA SÃO SIMÃO, 389 – PARQUE SÃO JORGE – PIRACICABA/SP – CEP
13413-002  -  CNPJ 06.068.598/0001-37 – CPD 606363

SEGUNDO TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO N.º 023/2012 - CONTRATO N.º  79/2011

PREGÃO N.º 90/2011 - PROCESSO N.º 1177/2011

O SEMAE torna público que nos autos do processo em epígrafe firmou termo
aditivo cujas condições, em resumo, são:

CONTRATADA: STRATEGIC SECURITY – CONSULTORIA E SERVIÇOS
LTDA.
DO OBJETO DO PRESENTE TERMO
O presente termo tem por objeto a supressão de 02 (dois) postos de portaria
de 24 horas, a partir das 00:00 horas do dia 12/07/2012, com consequente
redução de 10,04% (dez vírgula zero quatro por cento) do valor total do
contrato, conforme razões constantes nos autos.
DOS VALORES E DAS DOTAÇÕES
O valor do presente aditamento constitui a importância de R$ 368.904,10
(trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e quatro reais  dez centavos).
O valor mensal passa para R$ 99.254,69 (noventa  nove mil, duzentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).
Em razão do presente aditamento o valor total do contrato passa a ser de R$
3.641.935,38 (três milhões, seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e
trinta e cinco reais e trinta e oito centavos).
DO FUNDAMENTO LEGAL
As partes, em comum acordo, resolvem celebrar o presente aditamento com
fundamento no art. 65, I, “b”, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
DO FORO
Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não
possam ser dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de
Piracicaba/SP., com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado
que seja.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A CONTRATADA declara que não houve rompimento do equilíbrio

SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS

SERVIÇO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO
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econômico-financeiro do contrato com a realização do presente aditamento
e renuncia, desde já, à interposição de qualquer ação futura tendo por
objeto essa questão.
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato, não
modificadas pelo presente instrumento, permanecendo válidas e inalteradas
as não expressamente modificadas por este termo aditivo.
Lido e achado conforme, assinam o presente em três (03) vias de igual
teor e forma.
Assinatura: 04/07/2012.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 122/2012 – PROCESSO N.º  1980/2012
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de PVC.
Inicio da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 10/08/
2012, às 09h, na Sala de Licitações do SEMAE, situada na Rua XV de
Novembro, 2.200 – Piracicaba/SP.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 126/2012 – PROCESSO N.º  1523/2012
Contratação de empresa para fornecimento de ferramentas para
composição dos kits a serem entregues aos participantes do projeto
“Guardiões da Água” .
Inicio da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 13/08/
2012, às 09h, na Sala de Licitações do SEMAE, situada na Rua XV de
Novembro, 2.200 – Piracicaba/SP.
Consulta/Aquisição gratuita dos editais: www.semaepiracicaba.org.br ou
ainda no Setor de Protocolo, situado no endereço acima, de 2ª a 6ª feira,
das 9 às 16 horas mediante recolhimento de R$ 10,00 (dez reais) –
Informações: fone (19) 3403-9614/9623 e fax (19) 3426-9234.

Piracicaba, 23 de julho de 2012

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 123/2012 – PROCESSO N.º  1995/2012
Contratação de empresa para fornecimento de Material para Escritório e
heliográfico.
Inicio da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 07/08/
2012, às 14h, na Sala de Licitações do SEMAE, situada na Rua XV de
Novembro, 2.200 – Piracicaba/SP.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 124/2012 – PROCESSO N.º  2113/2012
Contratação de empresa para prestação de serviços de pintura externa do
reservatório elevado, localizado na rotatória da Av. Independência com a
Av. Pádua Dias.
Inicio da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 08/08/
2012, às 09h, na Sala de Licitações do SEMAE, situada na Rua XV de
Novembro, 2.200 – Piracicaba/SP.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 125/2012 – PROCESSO N.º  2084/2012
Contratação de empresa para fornecimento de blusões de nylon para os
servidores lotados na Divisão de Manutenção e Instalação Eletromecânica
do SEMAE.
Inicio da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 07/08/
2012, às 09h, na Sala de Licitações do SEMAE, situada na Rua XV de
Novembro, 2.200 – Piracicaba/SP
Consulta/Aquisição gratuita dos editais: www.semaepiracicaba.org.br ou
ainda no Setor de Protocolo, situado no endereço acima, de 2ª a 6ª feira,
das 9 às 16 horas mediante recolhimento de R$ 10,00 (dez reais) –
Informações: fone (19) 3403-9614/9623 e fax (19) 3426-9234.

Piracicaba, 23 de julho de 2012

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

RE-RATIFICAÇÃO DA H O M O L O G A Ç Ã O

MODALIDADE: Pregão 102/2012
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 1606/2012
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 10 (dez)
motocicletas, zero quilômetro, ano e modelo 2012 (ou superior) para a
frota do Semae.

Vlamir Augusto Schiavuzzo, Presidente do SEMAE, nomeado através da
Portaria n.° 15041, de 01 de janeiro de 2009, cujos poderes foram conferidos
pelo 4°, do artigo 3°, da Lei Municip al n.° 1.657, de 30 de abril de 1.969,
baseado na documentação contida nos autos, considerando que o pregoeiro
manifestou-se junto a licitante para a revisão da proposta e esta justificou
o preço da nova oferta com desconto, consoante deliberação do Pregoeiro
Arnaldo José Macchi, RE-RATIFICO A HOMOLOGAÇÃO da Licitação em
epigrafe à empresa conforme abaixo:

EMPRESA Item VALOR
LATINA MOTORS COMERCIO EXPORTAÇÃO E 1 R$ 76.500,00
IMPORTAÇÃO LTDA
TOTAL R$ 76.500,00

Publique-se na Imprensa Oficial do Município de Piracicaba para os devidos
efeitos legais.

Piracicaba, 20 de julho de 2012

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
NOVA DATA - REABERTURA - CONVITE N.º  03/2012 –

PROCESSO N.º  1769/2012

Contratação de empresa para execução de obras para substituição de redes
de distribuição de água da Rua José Pinto de Almeida – entre a Rua Moraes
Barros e Travessa Alemanha
Em função de problemas operacionais, não foi possível efetuar a publicação
oficial do referido certame dentro do prazo legalmente exigido. Assim, faz se
necessário o adiamento da sessão.
Nova data: Até às 14h do dia 02/08/2012, para entrega dos envelopes, no
Setor de Protocolo, situado na Rua XV de Novembro, 2200 – Piracicaba/SP.
de 2ª a 6ª feira, das 8 às 16h. O início da sessão pública ocorrerá no dia 02/
08/2012 às 14h30m na Sala de Licitações do SEMAE, situada no endereço
acima. O edital completo poderá ser consultado/obtido, gratuitamente, na
página oficial do SEMAE na Internet www.semaepiracicaba.org.br ou no Setor
de Suprimentos localizado no endereço acima, mediante apresentação de
CD-R, 700 MB, onde será gravado. Informações: fone (19) 3403-9614/9623
e fax (19) 3426-9234/2660.

Piracicaba, 24 de Julho de 2012

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

DECISÃO N.º 016/2012
NOTIFICAÇÃO N.° 021/01/2012

PREGÃO N.º  103/2010 - PROCESSO N.º  1264/2010
CONTRATO N.º 67/2010

O SEMAE faz saber que a defesa prévia apresentada pela empresa ALT-
TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA., inscrita no CNPJ sob n.º
08.850.292/0001-63, face à Notificação nº 021/01/2012, foi acolhida e no
mérito julgada improcedente.
Em que pese a regularização das pendências perante o SEMAE, em
atendimento à Notificação nº 021/01/2012, as razões de defesa apresentadas
não são suficientes para justificar o inadimplemento.
Ainda, pelo cumprimento irregular das cláusulas contratuais, a contratada
fica ADVERTIDA, com fundamento no art. 87, inc. I, da Lei de Licitações.
Informamos que, a partir da publicação ou do recebimento desta, o que
ocorrer por último, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
apresentação de recurso.
Fica desde já autorizada vista e extração de cópias mediante o recolhimento
dos valores correspondentes às despesas reprográficas.
Publique-se na Imprensa Oficial do Município de Piracicaba para os devidos
efeitos legais.

DECISÃO N.º 017/2012
NOTIFICAÇÃO N.° 017/01/2012

PREGÃO N.º 175/2011 – PROCESSO N.º 2927/2011
CONTRATO N.º 01/2012

O SEMAE faz saber que a defesa prévia apresentada pela empresa PADARIA
E CONFEITARIA VOSSO PÃO LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
07.242.444/0001-82, face à Notificação nº 017/01/2012, foi acolhida e no
mérito julgada improcedente.
Ante o descumprimento contratual, a contratada será ADVERTIDA, com
fundamento no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.
Ainda, a empresa deverá recolher aos cofres do SEMAE, a importância de
R$ 0,90 (noventa centavos), referente à MULTA prevista na Cláusula  12.3.5.
do ajuste, cujo montante será deduzido, pela Administração, dos eventuais
créditos devidos ou, na falta destes, deverá ser pago no prazo máximo de
30 (trinta) dias a contar da publicação desta, sendo que, decorrido esse
prazo sem que a empresa efetue o recolhimento, o valor será inscrito em
dívida ativa e cobrado judicialmente.
Informamos que, a partir da publicação ou do recebimento desta, o que
ocorrer por último, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
apresentação de recurso.
Fica desde já autorizada vista e extração de cópias mediante o recolhimento
dos valores correspondentes às despesas reprográficas.
Publique-se na Imprensa Oficial do Município de Piracicaba para os devidos
efeitos legais.

HOMOLOGAÇÃO - Barjas Negri, Prefeito do Município de Piracicaba,
no uso de suas atribuições, homologa a conclusão da Comissão Permanente
Processante e de Sindicância no seguinte Processo:

Processo nº: 8.918/2012

Assunto: Abertura de Sindicância visando apurar irregularidades e
responsabilidades em furto ocorrido na EM Getúlio Dorneles Vargas,
conforme Boletim de Ocorrência nº 1.736/2011 – 3º DP.

Conclusão: A Comissão, CONCLUI, por unanimidade, pelo
ARQUIVAMENTO, tendo em vista que não há indícios da autoria do furto,
bem como de que algum servidor público tenha sido negligente a ponto de
facilitá-lo.

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT
Presidente da C.P.P.S.

COMUNICADO

A Secretaria Municipal do Trabalho e Renda, comunica aos interessados
abaixo relacionados, o que segue:

Interessada: Marisa de Fátima Freitas de Lima

Processo nº. 10321/1996

Assunto: Cassação da permissão de uso do Box 87 do Camelódromo Cen-
tral de Piracicaba, por infração cometida em 23/11/2011, com a venda de
mercadorias pirateadas.  Enviado comunicado da cassação à interessada.

Prazo de recurso: 15 (quinze) dias.

De Acordo, encaminhe-se:

ANGELA MARIA C. JORGE CORRÊA
Secretária Municipal do Trabalho e Renda

HOMOLOGAÇÃO

Torno público para conhecimento dos interessados, que nesta data,
HOMOLOGO para todos os efeitos legais, o Pregão Presencial n.º 49/
2012(Prestação de serviços de colocação de molduras em madeira nos
documentos oficiais) em favor da empresa: Sandra Aparecida Pelissari-
ME, totalizando a importância de R$ 23.820,00 (vinte e três mil oitocentos
e vinte reais).

Piracicaba, 23 de julho de 2012.

  João Manoel dos Santos
  Presidente

COMUNICADO

Tendo em vista o descumprimento contratual no Pregão Presencial n.º 30/
2012(Aquisição de materiais de escritório) da empresa Slim Suprimentos
Ltda - EPP, esta casa de leis torna público que a mesma foi
DESCLASSIFICADA do referido certame.

Piracicaba, 24 de julho de 2012.

  João Manoel dos Santos
  Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que acha-se aberta nesta Câmara, a
Licitação abaixo relacionada:

Modalidade: Pregão Presencial n.º 56/2012
Objeto:  Aquisição de material de escritório
Tipo :  Menor preço valor por item
Credenciamento:  Dia 07/08/2012 das 09:00hs às 09:30hs no Plenário.
Início da Sessão Pública: Dia 07/08/2012 às 09:30hs no Plenário da Câmara
de Vereadores de Piracicaba, situada na Rua Alferes José Caetano, n.º 834
- Térreo - Piracicaba - Estado de São Paulo.
Informações e Edit al completo  à disposição no Setor de Contratos da
Câmara de Vereadores de Piracicaba, situada na Rua Alferes José Caetano
n.º 834,  subsolo, no horário das 08h00 às 11h00 e das 12h00 às 17h00,
telefones: (19) 3403-6500 ramal 6609 e (19) 3403-6529.

Piracicaba, 25 de julho de 2012.

Milena Petrocelli Furlan Dionísio
Pregoeira Oficial

REDE BRASCON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, localizada à Rua
São José, 1.135, Centro – Piracicaba/SP, CNPJ 09.442.349/0001-58, I.E.
535.471.209.113, I.M. 613040, declara para os devidos fins o extravio do
Talão de Notas Fiscais de Prestação de Serviços, Série 5-A, do nº 51 a 100
todas em branco.

M. Munhoz Consultoria Empresarial Ltda, estabelecida na Rua Nicolau
Athanassof, 181, na cidade de Piracicaba, inscrita no CNPJ sob nº
08.294.899/0001-04, Inscrição Municipal nº 1357/06, declara ter extraviado
01 talão de Nota fiscal de Serviços da numeração 051 à 100.

COMISSÃO PERMANENTE
PROCESSANTE E DE

SINDICÂNCIA

SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRABALHO E RENDA

PODER LEGISLATIVO

EXTRAVIOS



PIRACICABA, quarta-feira, 25 de julho de 20124

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DE CONTRATO(S)

De ordem do Sr. Prefeito Municipal, faço público para conhecimento de
interessados, que a Prefeitura do Município de Saltinho celebrou
contrato(s), nos moldes do que abaixo se resumem:

CONTRATADO: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA
OBJETO: Execução de serviços de construção da Praça do Aparecida I
deste Município.
DATA: 23 de julho de 2012.
PRAZO: 90 (noventa) dias corridos.
VALOR GLOBAL: R$ 255.630,19 (duzentos e cinquenta e cinco mil,
seiscentos e trinta reais e dezenove centavos).
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n.º 09/2012.
PROCESSO Nº: 687/2012.
CONTRATO Nº: 055/2012.

Saltinho, 23 de julho de 2012.

MARTA R. BARRICHELLO
- Coordenadora de Serv. Administrativos -

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº: 09/2012.
PROCESSO Nº: 687/2012.

No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o
disposto no art. 43, inciso VI, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações,
HOMOLOGO o procedimento licitatório acima, em face da única proposta
apresentada ao referido certame licitatório e o preço apresentado estar
conforme o estimado pela engenharia da Prefeitura, adjudicando pelas razões
no processo expostas, o objeto da Tomada de Preços n.º 09/2012, a empresa:
Construtora e Pavimentadora Concivi Ltda.

Saltinho, 23 de julho de 2012.

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA
- Prefeito Municipal -

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 14/2012

A Prefeitura do Município de Saltinho, Estado de São Paulo, torna público
a realização do Processo Seletivo nº 14/2012 , com a coordenação  e
realização pela Comissão nomeada através da Port aria nº 891/12 , para
a contratação de Médico Plantonist a 01 (uma) vaga,  visando preencher
vaga efetiva  por tempo determinado, em conformidade com a Lei Mu-
nicip al n. 233/01    e pelo regime jurídico da CLT – Consolidação das Leis
do Trabalho. As inscrições estarão abertas no período de  30 à 31 de
Julho de 2.012,  no horário das 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00
horas, na Prefeitura do Município de Saltinho, sit a à Avenida Sete de
Setembro n. 1733 Centro Saltinho/SP , mediante o preenchimento de
formulário, fornecido por este Departamento, observando as condições
a seguir estabelecidas:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 O presente Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais
constantes do presente Edital elaborado em conformidade com os ditames
das Legislações Federal e Municipal vigentes e pelas normas cabíveis
que vierem a surgir.
1.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação
de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo
Seletivo e/ou a divulgação desses documentos no quadro de avisos da
Prefeitura do Município de Saltinho/SP, localizada à Avenida Sete de
Setembro n. 1733 Centro Saltinho/SP.
1.3 Todos os horários referenciados neste edital terão por base o horário
oficial de Brasília/DF.
1.4 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá interar-se deste Edital
e certificar-se de que preenche ou preencherá, até o ato da nomeação,
todos os requisitos exigidos para provimento do emprego.

2. DO EMPREGO PÚBLICO
2.1. O emprego público a ser provido, a quantidade de vagas, carga
horária de trabalho, referência e salário são os constantes do quadro
abaixo. As vagas serão destinadas para o local de trabalho que melhor
convier à municipalidade, a juízo da administração municipal.
2.1.1 As atribuições do emprego  são aquelas previstas na Lei Municipal
nº 344/06 da Estrutura Administrativa em seu anexo V.
2.1.2. A lotação e a fixação do horário de trabalho para o emprego serão
estabelecidos pela Prefeitura do Município de Saltinho/SP, em escalas
que atendam as necessidades dos serviços públicos.
 2.1.3. Fica a critério da Prefeitura do Município de Saltinho/SP, convocar
ou não os candidatos aprovados neste Processo Seletivo, mediante
avaliação do impacto financeiro e orçamentário em folha de pagamento,
obedecendo aos limites impostos com gastos de pessoal através da
legislação que suporta a matéria.

3. DAS INSCRIÇÕES
          3.1. Para serem inscritos os candidatos deverão preencher os
seguintes requisitos:
3.1.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado;
3.1.2. Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos à data de encerramento
das inscrições;
3.1.3. Estar quites com a Justiça Eleitoral;
3.1.4. Se do sexo masculino, comprovar estar satisfeitas suas obrigações
para com o Serviço Militar;
3.1.5. Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
3.1.6. Atender as condições especiais prescritas para a habilitação ao
Processo Seletivo;
3.1.7. Possuir os necessários documentos de identificação pessoal e
profissional;
3.1.8. Não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por
prática de atos desabonadores;
3.1.9. Não ser aposentado por invalidez ou ter a aposentadoria especial
para o mesmo emprego que pretende concorrer e nem estar com a idade
igual ou superior a 70 (setenta) anos, que é fixada para aposentadoria
compulsória.
         3.2. A inscrição deverá ser feita através do preenchimento de
formulário que estará disponível no local das inscrições.
3.2.1. O candidato deverá preencher corretamente o formulário de
inscrição no local no período de 30 à 31 de Julho de 2.012 , no horário
das 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00 horas  na Prefeitura do
Município de Saltinho, sit a à Avenida Sete de Setembro nº 1733 Centro
Saltinho/SP .
3.2.2. A documentação comprobatória das informações declaradas na
ficha de inscrição deverá ser apresentada pelo candidato aprovado,
necessariamente, no ato da admissão.
         3.3. Quando da inscrição, os portadores de deficiência física deverão
declarar essa condição, sob pena de ter a preferência prejudicada, nos
termos do item 11 deste Edital.
3.3.1. Para os candidatos portadores de deficiência física, deverá ser
especificado na ficha de inscrição e apresentado Laudo Médico atestando
a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID,
bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar
previsão de adaptação da sua prova.
3.4. Não serão recebidas inscrições via postal, através de fac-símile, de
forma condicional ou fora do período estabelecido neste Edital.
3.5 Erros referentes a nome, documento de identidade ou data de
nascimento, deverão ser comunicados no dia da realização da prova
escrita para que o Fiscal de Sala faça a devida correção em Ata de Prova.
3.6. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não
atenda aos requisitos estabelecidos neste Edital, será ela anulada de
ofício, não surtindo efeito, nem gerando quaisquer direitos.
3.6.1. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem
como pelas informações prestadas na ficha de inscrição.

4. DOS REQUISITOS
4.1. São requisitos essenciais para a prestação do Processo Seletivo,

segundo o emprego público disponível, através de comprovação da
escolaridade, que serão exigidas ao candidato convocado no ato de
admissão:
4.1.1. Curso de nível superior na área de Medicina .

5. DAS PROVAS
5.1. As provas escritas serão realizadas no dia 02 de Agosto de 2012,
com início impreterivelmente às 09:00 horas e término às 11:00 horas
nas dependências do Centro Cultural João Hermann Netto sito à Rua
José Torrezan nº1543 Bairro Jardim Torrezan Saltinho/SP.
           5.2. Na data de realização das provas, os candidatos deverão se
apresentar, no mínimo, com antecedência de 15 (quinze) minutos do
horário determinado para o início da mesma, munidos da ficha de
inscrição, documento de identidade (RG) ou outro documento de
identificação com foto, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha,
sem o que não serão admitidos à prova.

5.3. No horário marcado para o início das provas, será recolhida a
lista de presença, não sendo admitidos candidatos atrasados, sob
qualquer pretexto.
5.4. Não serão admitidos nos locais de provas, os candidatos que se
apresentarem após o horário estabelecido para as mesmas.

5.5. Durante a realização das provas não será permitido a consulta de
nenhuma espécie de legislação, livro, revista ou folheto, bem como o
uso de calculadora, pager ou telefone celular, bem como não será admitida
comunicação entre os candidatos.

5.6. O tempo máximo de duração da prova será de 02 (duas) horas.
5.7. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao Fiscal de Sala, o

Caderno de Provas, a folha de respostas,  e todo o material cedido para
execução das provas.

5.8. Não haverá segunda chamada ou repetição de provas, nem
mesmo início de provas após o horário fixado, qualquer que seja o motivo
alegado, importando a ausência ou atraso do candidato na sua eliminação.

5.9. Sob nenhuma alegação serão feitas provas fora dos locais pré-
estabelecidos.

5.10. O não comparecimento na data fixada para realização das provas
excluirá automaticamente o candidato do Processo Seletivo.

6. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
6.1. O Processo Seletivo constará de prova escrita.

6.2. A inviabilidade das provas será comprovada no local de sua
realização, no momento do rompimento do lacre dos envelopes, na
presença dos candidatos.
6.3. O candidato deverá assinalar suas respostas na folha de resposta
que virá anexa ao Caderno de provas e esta não pode ser rasurada em
hipótese alguma.
6.3.1 Somente serão permitidos assinalamentos  na folha de respostas
feitos pelo próprio candidato, vedada qualquer colaboração ou
participação de terceiros;
6.3.2 Na correção da folha de respostas, serão anuladas às questões
rasuradas, com mais de uma opção assinalada ou em branco;
6.3.3 Sob nenhuma hipótese haverá a substituição do Caderno de Provas
e folha de respostas..
6.4 No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade
gráfica ou irregularidade na formulação de alguma questão, ou mesmo
que não esteja ela prevista no programa, deverá manifestar-se junto ao

Fiscal de Sala que anotará na folha de ocorrências para posterior análise.
6.5 Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão
atribuídos a todos os candidatos, independentemente da formulação dos
recursos.
6.6 Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o
Caderno de Provas, a folha de respostas, bem como, todo e qualquer
material cedido para a execução das provas, podendo, no entanto, copiar,
no verso do comprovante de inscrição, suas respostas, para conferência
posterior.
6.6.1 O candidato deverá assinalar a alternativa que considere correta
no Caderno de Provas com caneta esferográfica azul ou preta.

6.6.2 No ato de assinalar a alternativa o candidato deverá preencha-
la cuidadosamente para que não haja rasura.
6.7 O Caderno de Provas  e a folha de respostas só terão validades se
estiver assinado pelo candidato em local previamente designado.

6.8. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que, no decorrer
da prestação da prova:

6.8.1. Apresentar-se após o horário estabelecido para o início da
mesma;

6.8.2. Não comparecer, seja ela qual for e o motivo alegado;
6.8.3. Não apresentar o documento de identificação exigido;
6.8.4. Ausentar-se da sala de prova sem acompanhamento de um

fiscal ou antes de decorridos 30 (trinta) minutos do início da mesma;
6.8.5. For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou

utilizando-se de livros, anotações, impressos ou calculadoras;
6.8.6. Estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico

e de comunicação do tipo: pager, bip, telefone celular, relógio de pulso
com calculadora ou outros.

6.8.7. Estiver portando armas de qualquer espécie;
6.8.8. Lançar mão de meios ilícitos para realizar a prova;
6.8.9. Não devolver integralmente o material recebido ao fiscal;
6.8.10. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.

7. DA AVALIAÇÃO E DO JULGAMENTO DAS PROVAS
7.1. A prova escrita constará de 20 (vinte) questões  com testes de

múltipla escolha, valendo cada questão 01 (um) ponto.
7.1.1. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou
superior a 10 (dez) pontos.

7.2. No caso de empate na classificação final, os critérios para
desempate serão os seguintes:

7.2.1. Preferência ao candidato com maior idade;
7.2.2. Preferência ao candidato legalmente casado, com maior número
de filhos dependentes;

7.2.3. Preferência ao candidato portador de deficiência física não preju-
dicial ao exercício do emprego público para o qual concorreu.

8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
8.1. Encerrada a correção das provas e publicado o Gabarito e  a lista
dos classificados, correrá o prazo de 03 (três) dias úteis para qualquer
candidato requerer revisão de suas provas, sendo vedado o requerimento
de exibição de provas de terceiros a qualquer outro candidato.
8.1.1. Os recursos administrativos deverão ser protocolados na Prefeitura
do Município de Saltinho, à Avenida 07 de setembro, 1733, Centro,
Saltinho/SP, em horário de expediente normal, das 8:00 as 11:00 e das
13:00 as 16:00 horas, de segunda a sexta-feira e encaminhados à
Comissão de Processo Seletivo.
8.1.2. Recursos interpostos fora do prazo não serão apreciados,
recebendo indeferimento de ofício.
8.2. Para cada questão deverá constar o número da questão, a alternativa
assinalada pelo candidato, com argumentação lógica e consistente.
8.2.1. Os recursos deverão conter, cópia da ficha de inscrição, endereço
completo e telefone para contato.
8.3. Havendo provimento de recurso, serão republicadas as listas de
classificação, no caso de ocorrerem alterações na ordem de classificação
dos candidatos.
8.4. O candidato que não for aprovado, não figurará na lista a ser
publicada.
8.5 O resumo deste Edital será publicado no semanário da Folha de
Saltinho e o Edital completo no Diário Oficial do Município de Piracicaba
e no mural de avisos da  Prefeitura de Saltinho.
8.5. Todo procedimento referente ao Processo Seletivo será divulgado e
publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba/SP e no mural da
Prefeitura do Município de Saltinho/SP.

9. DA ADMISSÃO
9.1. A convocação para admissão do candidato aprovado, será feita na
ordem de classificação e na medida das necessidades da Prefeitura do
Município de Saltinho, oportunidade em que deverão ser apresentados
todos os documentos pertinentes à comprovação da escolaridade exigida
para o cargo, de acordo com o item 4.1.1  deste Edital.
9.2. A simples aprovação no Processo Seletivo não gera direito a
admissão, pois a Prefeitura convocará apenas o número de aprovados
que, de acordo com seu critério, julgar necessário.
9.3. O candidato terá um prazo de 05  (cinco) dias úteis, a contar da data
do recebimento da notificação que precederá a admissão, para manifestar
seu interesse em assumir o emprego em local para o qual será designado
e apresentação de documentos. A omissão ou a negação do candidato
será entendida como desistência de admissão.
9.4. A contratação temporária será feita de acordo com a Lei Municipal
233/01, e obedecerá rigorosamente a ordem de classificação.
9.5. A apresentação dos documentos comprobatórios das condições
exigidas neste Edital será feita em data a ser fixada em época oportuna,
por ocasião da convocação do candidato aprovado para admissão no
emprego público.
9.6 A não apresentação dos documentos na data fixada eliminará o
candidato do Processo Seletivo, anulando todos os atos decorrentes da
inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis às falsidades da
declaração constante da ficha de inscrição.
9.6.1 Após a análise da documentação apresentada pelo candidato na
data fixada, e sendo a mesma aceita como regular, será expedida a
Portaria de nomeação do mesmo, que dará direito a admissão ao
respectivo emprego.

10. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
             10.1. Os candidatos portadores de deficiência que pretenderem
fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII, do
artigo 37, da Constituição Federal e na Lei nº 7.853/89, é assegurado o

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE SALTINHO

Vagas Denominação do 
Emprego 

Salário R$  
     

Padrão  

02 Médico Plantonista  982,59 por  plantão 
de 12 horas de 

trabalho 

“ A”  
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direito de se inscrever do processo seletivo em igualdade de condições
com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, avaliação, nota
mínima exigida, duração, data, horário e local de aplicação das provas,
para o provimento do emprego descrito neste Edital, cujas
atribuições,detalhadas no item 2.1.1, sejam compatíveis com a deficiência
de que é portadora.
             10.2 Após a investidura do candidato ao emprego, a deficiência
não poderá ser aguida para justificar a concessão de aposentadoria e
readaptação.

             10.3. Aos portadores de deficiência física e sensorial serão
reservados 5% (cinco por cento) da quantidade de vagas, por emprego, os
quais não serão discriminados pela sua condição, exceto para os empregos
que não possibilitem as suas contratações pelas características de
atribuições e desempenhos, incompatíveis com a deficiência possuída.
10.3.1. A aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) sobre o número
de vagas para o emprego público oferecido, que resultarem em fração
igual ou superior a 0,5 (zero vírgula cinco), serão arredondadas
automaticamente para 01 (um) inteiro.
10.3.2. Aqueles que portarem deficiência compatível com a função do
respectivo emprego e desejarem prestar o Processo Seletivo nesta
condição deverão manifestar-se na inscrição, apresentando atestado
médico, contendo o código da Classificação Internacional de Doença –
CID, descrevendo o tipo de deficiência;
10.3.3. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis
de correção, segundo os padrões mundialmente estabelecidos.
10.3.4. Os candidatos que concorrerem na condição prevista neste artigo
serão classificados em lista separada.
10.3.5. Havendo laudo médico oficial contrário à condição de deficiente, o
candidato será excluído da listagem correspondente.
10.3.6. O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído
do processo, se confirmada tal ocorrência, em qualquer fase deste Processo
Seletivo, sujeitando-se às conseqüências legais pertinentes à matéria.
           10.4. Os deficientes visuais, que se julgarem amparados pelas
disposições legais, somente prestarão as provas mediante leitura através
do sistema Braille, e, suas respostas deverão ser transcritas também em
Braille. Os referidos candidatos deverão levar, para esse fim, no dia da
aplicação das provas, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de
soroban.
10.4.1. O candidato deficiente visual ou amblíope deverá solicitar, por
escrito, à Prefeitura até o último dia de encerramento das inscrições, a
confecção de prova em Braille ou ampliada, juntando, nos casos de
ambliopia, atestado médico comprobatório dessa situação.
10.4.2. Os deficientes visuais que não solicitarem a prova especial no prazo
citado no item anterior não terão direito a prova especialmente preparada
seja qual for o motivo alegado.
10.4.3. Aos deficientes visuais amblíopes serão oferecidas provas
ampliadas com tamanho da letra correspondente ao corpo 24.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
            11.1. Em não havendo deficientes físicos aprovados em número
suficiente para preencher as vagas a eles reservadas, 5% (cinco por cento)
das vagas submetidas a seleção, conforme determina a Constituição da
República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, inciso VIII, ficarão as
mesmas a disposição dos demais candidatos aprovados.
            11.2. O candidato, ao inscrever-se, está aceitando todas as
disposições deste Edital e da legislação vigente.
            11.3. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de
documentos, mesmo que verificadas posteriormente, acarretarão a nulidade
da inscrição e desqualificação do candidato, com todas as decorrências,
sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
           11.4. O candidato deve manter durante o prazo de validade deste
Processo Seletivo, o seu endereço atualizado para eventuais convocações,
junto à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de
Saltinho, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível ao
órgão competente convocá-lo por falta da citada atualização.
Os itens deste Edital poderão, eventualmente, sofrer alterações,
atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou
evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos
para as provas correspondentes, circunstâncias que será mencionada em
Edital ou aviso a ser publicado.
A Inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções
e aceitação das condições do Processo Seletivo tais como se acham
estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em
eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas para a
realização do certame, acerca das quais não poderá alegar
desconhecimento.
É de responsabilidade do candidato manter os dados cadastrais de seu
endereço, inclusive o eletrônico , e telefone atualizados até que expire o
prazo de validade do processo seletivo, da seguinte forma: até a
homologação do Processo Seletivo comunicado oficialmente à Divisão de
Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Saltinho sita à Avenida
Sete de Setembro n. 1733 Centro Saltinho/SP.
11.5 O prazo de validade deste Processo Seletivo de 01 (um) ano, e poderá
ser prorrogado por uma vez e por igual período, a contar da data da
homologação, a juízo da administração municipal.
11.6. Decorridos 180 (cento e oitenta) dias após a homologação do Processo
Seletivo e não se caracterizando qualquer óbice, é facultada a incineração
das provas e demais registros escritos, mantendo-se, porém pelo prazo
de validade do Processo Seletivo, os registros eletrônicos.
11.7. Por razões de ordem técnica e de segurança a Prefeitura reserva-se
o direito de não fornecer, em hipótese alguma, nenhuma cópia do caderno
de provas a candidato, autoridades ou a instituição de direito público ou
privado, durante o transcorrer das provas escritas, até o seu resultado
final.
11.7.1. Após a publicação do resultado final, o material ficará à disposição
dos interessados, na Prefeitura Municipal.
11.8. Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento Administrativo,
“ad referendum” do Chefe do Poder Executivo.
11.9. Caberá ao Chefe do Poder Executivo a homologação dos resultados
finais deste Processo Seletivo.

Saltinho/SP, 25 de Julho de 2.012.

Elisângela Aparecida Tenca Camilli
Presidente da Comissão de Processo Seletivo

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 13/2012

A Prefeitura do Município de Saltinho, Estado de São Paulo, torna público
a realização do Processo Seletivo nº 13/2012 , com a coordenação  e
realização pela Comissão nomeada através da Port aria nº 890/12 , para
a contratação de Médico Pronto Atendimento (Pediatria) 01 (uma) vaga,
Médico Pronto Atendimento (Clinico geral) 02 (duas) vagas,  visando
preencher vaga efetiva  por tempo determinado, em conformidade com a
Lei Municip al n. 233/01    e pelo regime jurídico da CLT – Consolidação
das Leis do Trabalho. As inscrições estarão abertas no período de  23 à
25 de Julho de 2.012,  no horário das 09:00 às 11:00 e das 14:00 às
16:00 horas, na Prefeitura do Município de Saltinho, sit a à Avenida
Sete de Setembro n. 1733 Centro Salt inho/SP ,  mediante o
preenchimento de formulário, fornecido por este Departamento,
observando as condições a seguir estabelecidas:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 O presente Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais
constantes do presente Edital elaborado em conformidade com os ditames
das Legislações Federal e Municipal vigentes e pelas normas cabíveis
que vierem a surgir.
1.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação
de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo
Seletivo e/ou a divulgação desses documentos no quadro de avisos da
Prefeitura do Município de Saltinho/SP, localizada à Avenida Sete de
Setembro n. 1733 Centro Saltinho/SP.
1.3 Todos os horários referenciados neste edital terão por base o horário
oficial de Brasília/DF.
1.4 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá interar-se deste Edital
e certificar-se de que preenche ou preencherá, até o ato da nomeação,
todos os requisitos exigidos para provimento do emprego.

2. DO EMPREGO PÚBLICO
2.1. O emprego público a ser provido, a quantidade de vagas, carga
horária de trabalho, referência e salário são os constantes do quadro
abaixo. As vagas serão destinadas para o local de trabalho que melhor
convier à municipalidade, a juízo da administração municipal.
2.1.1 As atribuições do emprego  são aquelas previstas na Lei Municipal
nº 344/06 da Estrutura Administrativa em seu anexo V.
2.1.2. A lotação e a fixação do horário de trabalho para o emprego serão
estabelecidos pela Prefeitura do Município de Saltinho/SP, em escalas
que atendam as necessidades dos serviços públicos.
 2.1.3. Fica a critério da Prefeitura do Município de Saltinho/SP, convocar
ou não os candidatos aprovados neste Processo Seletivo, mediante
avaliação do impacto financeiro e orçamentário em folha de pagamento,
obedecendo aos limites impostos com gastos de pessoal através da
legislação que suporta a matéria.

3. DAS INSCRIÇÕES
          3.1. Para serem inscritos os candidatos deverão preencher os
seguintes requisitos:
3.1.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado;
3.1.2. Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos à data de encerramento
das inscrições;
3.1.3. Estar quites com a Justiça Eleitoral;
3.1.4. Se do sexo masculino, comprovar estar satisfeitas suas obrigações
para com o Serviço Militar;
3.1.5. Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
3.1.6. Atender as condições especiais prescritas para a habilitação ao
Processo Seletivo;
3.1.7. Possuir os necessários documentos de identificação pessoal e
profissional;
3.1.8. Não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por
prática de atos desabonadores;
3.1.9. Não ser aposentado por invalidez ou ter a aposentadoria especial
para o mesmo emprego que pretende concorrer e nem estar com a idade
igual ou superior a 70 (setenta) anos, que é fixada para aposentadoria
compulsória.
         3.2. A inscrição deverá ser feita através do preenchimento de
formulário que estará disponível no local das inscrições.
3.2.1. O candidato deverá preencher corretamente o formulário de
inscrição no local no período de 23 à 25 de Julho de 2.012 , no horário
das 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00 horas  na Prefeitura do
Município de Saltinho, sit a à Avenida Sete de Setembro nº 1733 Centro
Saltinho/SP .
3.2.2. A documentação comprobatória das informações declaradas na
ficha de inscrição deverá ser apresentada pelo candidato aprovado,
necessariamente, no ato da admissão.
         3.3. Quando da inscrição, os portadores de deficiência física deverão
declarar essa condição, sob pena de ter a preferência prejudicada, nos
termos do item 11 deste Edital.
3.3.1. Para os candidatos portadores de deficiência física, deverá ser
especificado na ficha de inscrição e apresentado Laudo Médico atestando
a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID,
bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar
previsão de adaptação da sua prova.
3.4. Não serão recebidas inscrições via postal, através de fac-símile, de
forma condicional ou fora do período estabelecido neste Edital.
3.5 Erros referentes a nome, documento de identidade ou data de
nascimento, deverão ser comunicados no dia da realização da prova
escrita para que o Fiscal de Sala faça a devida correção em Ata de Prova.
3.6. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não
atenda aos requisitos estabelecidos neste Edital, será ela anulada de
ofício, não surtindo efeito, nem gerando quaisquer direitos.
3.6.1. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem
como pelas informações prestadas na ficha de inscrição.

4. DOS REQUISITOS
4.1. São requisitos essenciais para a prestação do Processo Seletivo,

segundo o emprego público disponível, através de comprovação da
escolaridade, que serão exigidas ao candidato convocado no ato de
admissão:
4.1.1. Curso de nível superior na área de Medicina com especialidade
em Pediatria.
4.1.2.   Curso de nível superior na área de Medicina ( Clinico geral)

5. DAS PROVAS
5.1. As provas escritas serão realizadas no dia 31 de Julho de 2012,
com início impreterivelmente às 09:00 horas e término às 11:00 horas
nas dependências do Centro Cultural João Hermann Netto sito à Rua
José Torrezan nº1543 Bairro Jardim Torrezan Saltinho/SP.
           5.2. Na data de realização das provas, os candidatos deverão
se apresentar, no mínimo, com antecedência de 15 (quinze) minutos do
horário determinado para o início da mesma, munidos da ficha de
inscrição, documento de identidade (RG) ou outro documento de
identificação com foto, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e
borracha, sem o que não serão admitidos à prova.

5.3. No horário marcado para o início das provas, será recolhida a
lista de presença, não sendo admitidos candidatos atrasados, sob
qualquer pretexto.
5.4. Não serão admitidos nos locais de provas, os candidatos que se
apresentarem após o horário estabelecido para as mesmas.

5.5. Durante a realização das provas não será permitido a consulta
de nenhuma espécie de legislação, livro, revista ou folheto, bem como
o uso de calculadora, pager ou telefone celular, bem como não será
admitida comunicação entre os candidatos.

5.6. O tempo máximo de duração da prova será de 02 (duas) horas.
5.7. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao Fiscal de Sala, o

Caderno de Provas, a folha de respostas,  e todo o material cedido para
execução das provas.

5.8. Não haverá segunda chamada ou repetição de provas, nem
mesmo início de provas após o horário fixado, qualquer que seja o motivo
alegado, importando a ausência ou atraso do candidato na sua
eliminação.

5.9. Sob nenhuma alegação serão feitas provas fora dos locais pré-
estabelecidos.

5.10. O não comparecimento na data fixada para realização das
provas excluirá automaticamente o candidato do Processo Seletivo.

6. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
6.1. O Processo Seletivo constará de prova escrita.

6.2. A inviabilidade das provas será comprovada no local de sua
realização, no momento do rompimento do lacre dos envelopes, na
presença dos candidatos.
6.3. O candidato deverá assinalar suas respostas na folha de resposta
que virá anexa ao Caderno de provas e esta não pode ser rasurada em
hipótese alguma.
6.3.1 Somente serão permitidos assinalamentos  na folha de respostas
feitos pelo próprio candidato, vedada qualquer colaboração ou
participação de terceiros;
6.3.2 Na correção da folha de respostas, serão anuladas às questões
rasuradas, com mais de uma opção assinalada ou em branco;
6.3.3 Sob nenhuma hipótese haverá a substituição do Caderno de Provas
e folha de respostas..
6.4 No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade
gráfica ou irregularidade na formulação de alguma questão, ou mesmo
que não esteja ela prevista no programa, deverá manifestar-se junto ao
Fiscal de Sala que anotará na folha de ocorrências para posterior análise.
6.5 Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão
atribuídos a todos os candidatos, independentemente da formulação dos
recursos.
6.6 Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o
Caderno de Provas, a folha de respostas, bem como, todo e qualquer
material cedido para a execução das provas, podendo, no entanto, copiar,
no verso do comprovante de inscrição, suas respostas, para conferência
posterior.
6.6.1 O candidato deverá assinalar a alternativa que considere correta
no Caderno de Provas com caneta esferográfica azul ou preta.

6.6.2 No ato de assinalar a alternativa o candidato deverá preencha-
la cuidadosamente para que não haja rasura.
6.7 O Caderno de Provas  e a folha de respostas só terão validades se
estiver assinado pelo candidato em local previamente designado.

6.8. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que, no decorrer
da prestação da prova:

6.8.1. Apresentar-se após o horário estabelecido para o início da
mesma;

6.8.2. Não comparecer, seja ela qual for e o motivo alegado;
6.8.3. Não apresentar o documento de identificação exigido;
6.8.4. Ausentar-se da sala de prova sem acompanhamento de um

fiscal ou antes de decorridos 30 (trinta) minutos do início da mesma;
6.8.5. For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou

utilizando-se de livros, anotações, impressos ou calculadoras;
6.8.6. Estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico

e de comunicação do tipo: pager, bip, telefone celular, relógio de pulso
com calculadora ou outros.

6.8.7. Estiver portando armas de qualquer espécie;
6.8.8. Lançar mão de meios ilícitos para realizar a prova;
6.8.9. Não devolver integralmente o material recebido ao fiscal;
6.8.10. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.

7. DA AVALIAÇÃO E DO JULGAMENTO DAS PROVAS
7.1. A prova escrita constará de 20 (vinte) questões  com testes de

múltipla escolha, valendo cada questão 01 (um) ponto.
7.1.1. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou
superior a 10 (dez) pontos.

7.2. No caso de empate na classificação final, os critérios para
desempate serão os seguintes:

7.2.1. Preferência ao candidato com maior idade;
7.2.2. Preferência ao candidato legalmente casado, com maior número
de filhos dependentes;

7.2.3. Preferência ao candidato portador de deficiência física não preju-
dicial ao exercício do emprego público para o qual concorreu.

Vagas Denominação do Emprego  Carga 
Horária 

Semanal 

Salário 
R$ 

     

Padrão  

01 Médico Pronto Atendimento 
(Especialidade  Pediatria) 

20 4.239,33 “R”  

02 Médico Pronto Atendimento  
(Clinico Geral) 

20 4.239,33 “R”  
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8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
8.1. Encerrada a correção das provas e publicado o Gabarito e  a lista dos
classificados, correrá o prazo de 03 (três) dias úteis para qualquer candidato
requerer revisão de suas provas, sendo vedado o requerimento de exibição
de provas de terceiros a qualquer outro candidato.
8.1.1. Os recursos administrativos deverão ser protocolados na Prefeitura
do Município de Saltinho, à Avenida 07 de setembro, 1733, Centro, Saltinho/
SP, em horário de expediente normal, das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as
16:00 horas, de segunda a sexta-feira e encaminhados à Comissão de
Processo Seletivo.
8.1.2. Recursos interpostos fora do prazo não serão apreciados, recebendo
indeferimento de ofício.
8.2. Para cada questão deverá constar o número da questão, a alternativa
assinalada pelo candidato, com argumentação lógica e consistente.
8.2.1. Os recursos deverão conter, cópia da ficha de inscrição, endereço
completo e telefone para contato.
8.3. Havendo provimento de recurso, serão republicadas as listas de
classificação, no caso de ocorrerem alterações na ordem de classificação
dos candidatos.
8.4. O candidato que não for aprovado, não figurará na lista a ser publicada.
8.5 O resumo deste Edital será publicado no semanário da Folha de Saltinho
e o Edital completo no Diário Oficial do Município de Piracicaba e no mural
de avisos da  Prefeitura de Saltinho.
8.5. Todo procedimento referente ao Processo Seletivo será divulgado e
publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba/SP e no mural da
Prefeitura do Município de Saltinho/SP.

9. DA ADMISSÃO
9.1. A convocação para admissão do candidato aprovado, será feita na ordem
de classificação e na medida das necessidades da Prefeitura do Município
de Saltinho, oportunidade em que deverão ser apresentados todos os
documentos pertinentes à comprovação da escolaridade exigida para o cargo,
de acordo com o item 4.1.1  deste Edital.
9.2. A simples aprovação no Processo Seletivo não gera direito a admissão,
pois a Prefeitura convocará apenas o número de aprovados que, de acordo
com seu critério, julgar necessário.
9.3. O candidato terá um prazo de 05  (cinco) dias úteis, a contar da data do
recebimento da notificação que precederá a admissão, para manifestar seu
interesse em assumir o emprego em local para o qual será designado e
apresentação de documentos. A omissão ou a negação do candidato será
entendida como desistência de admissão.
9.4. A contratação temporária será feita de acordo com a Lei Municipal 233/
01, e obedecerá rigorosamente a ordem de classificação.
9.5. A apresentação dos documentos comprobatórios das condições exigidas
neste Edital será feita em data a ser fixada em época oportuna, por ocasião
da convocação do candidato aprovado para admissão no emprego público.
9.6 A não apresentação dos documentos na data fixada eliminará o candidato
do Processo Seletivo, anulando todos os atos decorrentes da inscrição, sem
prejuízo das sanções penais aplicáveis às falsidades da declaração constante
da ficha de inscrição.
9.6.1 Após a análise da documentação apresentada pelo candidato na data
fixada, e sendo a mesma aceita como regular, será expedida a Portaria de
nomeação do mesmo, que dará direito a admissão ao respectivo emprego.

10. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
             10.1. Os candidatos portadores de deficiência que pretenderem fazer
uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII, do artigo 37, da
Constituição Federal e na Lei nº 7.853/89, é assegurado o direito de se
inscrever do processo seletivo em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que se refere ao conteúdo, avaliação, nota mínima exigida,
duração, data, horário e local de aplicação das provas, para o provimento do
emprego descrito neste Edital, cujas atribuições,detalhadas no item 2.1.1,
sejam compatíveis com a deficiência de que é portadora.
             10.2 Após a investidura do candidato ao emprego, a deficiência não
poderá ser aguida para justificar a concessão de aposentadoria e
readaptação.
             10.3. Aos portadores de deficiência física e sensorial serão
reservados 5% (cinco por cento) da quantidade de vagas, por emprego, os
quais não serão discriminados pela sua condição, exceto para os empregos
que não possibilitem as suas contratações pelas características de atribuições
e desempenhos, incompatíveis com a deficiência possuída.
10.3.1. A aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) sobre o número
de vagas para o emprego público oferecido, que resultarem em fração igual
ou superior a 0,5 (zero vírgula cinco), serão arredondadas automaticamente
para 01 (um) inteiro.
10.3.2. Aqueles que portarem deficiência compatível com a função do
respectivo emprego e desejarem prestar o Processo Seletivo nesta condição
deverão manifestar-se na inscrição, apresentando atestado médico, contendo
o código da Classificação Internacional de Doença – CID, descrevendo o
tipo de deficiência;
10.3.3. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis
de correção, segundo os padrões mundialmente estabelecidos.
10.3.4. Os candidatos que concorrerem na condição prevista neste artigo
serão classificados em lista separada.
10.3.5. Havendo laudo médico oficial contrário à condição de deficiente, o
candidato será excluído da listagem correspondente.
10.3.6. O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do
processo, se confirmada tal ocorrência, em qualquer fase deste Processo
Seletivo, sujeitando-se às conseqüências legais pertinentes à matéria.
           10.4. Os deficientes visuais, que se julgarem amparados pelas
disposições legais, somente prestarão as provas mediante leitura através
do sistema Braille, e, suas respostas deverão ser transcritas também em
Braille. Os referidos candidatos deverão levar, para esse fim, no dia da
aplicação das provas, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban.
10.4.1. O candidato deficiente visual ou amblíope deverá solicitar, por escrito,
à Prefeitura até o último dia de encerramento das inscrições, a confecção
de prova em Braille ou ampliada, juntando, nos casos de ambliopia, atestado
médico comprobatório dessa situação.
10.4.2. Os deficientes visuais que não solicitarem a prova especial no prazo
citado no item anterior não terão direito a prova especialmente preparada
seja qual for o motivo alegado.
10.4.3. Aos deficientes visuais amblíopes serão oferecidas provas ampliadas
com tamanho da letra correspondente ao corpo 24.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
            11.1. Em não havendo deficientes físicos aprovados em número
suficiente para preencher as vagas a eles reservadas, 5% (cinco por cento)

das vagas submetidas a seleção, conforme determina a Constituição da
República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, inciso VIII, ficarão as
mesmas a disposição dos demais candidatos aprovados.
            11.2. O candidato, ao inscrever-se, está aceitando todas as
disposições deste Edital e da legislação vigente.
            11.3. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de
documentos, mesmo que verificadas posteriormente, acarretarão a
nulidade da inscrição e desqualificação do candidato, com todas as
decorrências, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e
criminal.
           11.4. O candidato deve manter durante o prazo de validade deste
Processo Seletivo, o seu endereço atualizado para eventuais
convocações, junto à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura do
Município de Saltinho, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não
seja possível ao órgão competente convocá-lo por falta da citada
atualização.
Os itens deste Edital poderão, eventualmente, sofrer alterações,
atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou
evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos
para as provas correspondentes, circunstâncias que será mencionada
em Edital ou aviso a ser publicado.
A Inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes
instruções e aceitação das condições do Processo Seletivo tais como se
acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem
como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas
para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar
desconhecimento.
É de responsabilidade do candidato manter os dados cadastrais de seu
endereço, inclusive o eletrônico , e telefone atualizados até que expire o
prazo de validade do processo seletivo, da seguinte forma: até a
homologação do Processo Seletivo comunicado oficialmente à Divisão
de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Saltinho sita à
Avenida Sete de Setembro n. 1733 Centro Saltinho/SP.
11.5 O prazo de validade deste Processo Seletivo de 01 (um) ano, e
poderá ser prorrogado por uma vez e por igual período, a contar da data
da homologação, a juízo da administração municipal.
11.6. Decorridos 180 (cento e oitenta) dias após a homologação do
Processo Seletivo e não se caracterizando qualquer óbice, é facultada a
incineração das provas e demais registros escritos, mantendo-se, porém
pelo prazo de validade do Processo Seletivo, os registros eletrônicos.
11.7. Por razões de ordem técnica e de segurança a Prefeitura reserva-
se o direito de não fornecer, em hipótese alguma, nenhuma cópia do
caderno de provas a candidato, autoridades ou a instituição de direito
público ou privado, durante o transcorrer das provas escritas, até o seu
resultado final.
11.7.1. Após a publicação do resultado final, o material ficará à disposição
dos interessados, na Prefeitura Municipal.
11.8. Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento
Administrativo, “ad referendum” do Chefe do Poder Executivo.
11.9. Caberá ao Chefe do Poder Executivo a homologação dos resultados
finais deste Processo Seletivo.

Saltinho/SP, 19 de Julho de 2.012.

Elisângela Aparecida Tenca Camilli
Presidente da Comissão de Processo Seletivo

PORTARIA Nº: 891 DE 24 DE JULHO DE 2.012
(Determina a abertura de Processo Seletivo n. 14/2012  para contratação
na área da saúde do Município de Saltinho e nomeia Comissão Especial
para coordenação e realização dos trabalhos e dá outras providências).

CLAUDEMIR FRANCISCO T ORINA , Prefeito  do Município de
Saltinho, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,

Considerando, a necessidade de contratações emergenciais de caráter
temporário a serviços de interesse da coletividade;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica determinado ao Departamento Administrativo, a abertura do
PROCESSO SELETIVO N. 14/2012 para preenchimento de 02 (duas)
vagas  para o emprego temporário de Médico Plantonist a, por tempo
determinado, em conformidade com a Lei Municipal n. 233/01 e pelo re-
gime jurídico da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2º - Designa os membros abaixo para compor a Comissão Especial do
Processo Seletivo, que irão coordenar e realizar os trabalhos do Processo
Seletivo, ficando a homologação sob a responsabilidade do Chefe do Poder
Executivo.

a) Presidente : Elisângela Aparecida Tenca Camilli ( Assessora
Administrativa)
b) Membro:      Adriana Jorge Pousa                        (Diretora de Saúde)
c) Membro:      Graziela Tabai                                  (Escriturária)

Art. 3º -Os membros desta Comissão não receberão nenhum tipo de
remuneração, sendo considerados seus trabalhos de relevância comunitária
e de interesse público.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Saltinho, em  24 de Julho de 2.012.

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA
- Prefeito Municipal -

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba e no mural do
Departamento Administrativo da Prefeitura do Município de Saltinho.

OSWALDO ANTONIO SILVESTRINI
Diretor do Departamento Administrativo

RESUMO DO EDITAL DE ABERTURA  DE INSCRIÇÕES PARA
PROCESSO SELETIVO N. 14/2012

A Prefeitura do Município de Saltinho/SP torna Público para conhecimento
de interessados que estão abertas as inscrições ao PROCESSO
SELETIVO N. 14/2012, para provimento, por período determinado, de
empregos vagos,conforme especificados no quadro abaixo,do presente
edital.

01. DO QUADRO DE EMPREGOS

02. DAS INSCRIÇÕES

2.1As inscrições estarão abertas no período de 30 à 31 de Julho de
2.012 no horário das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 horas e deverão
ser feitas através do preenchimento do formulário que estará disponível
na Prefeitura Municipal, localizada à Avenida Sete de Setembro n. 1733
Centro Saltinho/SP.

2.2. Documentos para inscrições:
       RG ( original e xérox)
       Diploma ( xérox)

3. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

3.1 A prova escrita será realizada no dia 02 de Agosto de 2.012 , com
início às 09:00 e término às 1 1:00 horas.  As provas serão realizadas
nas dependências do Centro Cultural João Herman Neto localizado à
Rua José Torrezan nº 1543 Bairro Jardim Torrezan Saltinho/SP.
Na data da realização das provas, os candidatos deverão se apresentar,
no mínimo,com antecedência de 15(quinze) minutos do horário
determinado para o início da mesma, munidos de f icha de
inscrição,documento de identidade(RG) ou outro documento de
identificação com foto,caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha,
sem o que não serão admitidos à prova.

O Edital completo com conteúdo programático estará disponível no mu-
ral de avisos da Prefeitura Municipal e publicado no Diário do Município
de Piracicaba.

Prefeitura do Município de Saltinho, em 25 de Julho de 2.012.

Elisângela Aparecida Tenca Camilli
Presidente da Comissão de Processo Seletivo
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