
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 31/2014

Aquisição de materiais gráficos

 HOMOLOGO o procedimento licitatório acima descrito, conforme ADJUDI-
CAÇÃO realizada pela PREGOEIRA a favor da(s) seguinte(s) empresa(s):

EMPRESA ITEM

LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA 01, 04, 06 E 07

NILO ANTONIO BERTOTI JUNIOR – ME 02, 03 E 05

Piracicaba, 02 de maio de 2014.
 

Luiz Antonio Balaminut
Secretario Municipal de Administração

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/14

Aquisição de pneus
 
Comunicamos que o referido Pregão foi lançado indevidamente no site com 
critério de julgamento por lote. Portanto estaremos lançando novamente com 
critério de julgamento por item, ocasião em que as empresas deverão colocar 
novamente suas propostas para participarem da disputa de preços. Esclarece-
mos, outrossim, que o prazo de entrega deverá ser de no máximo 15 dias.
Diante do exposto, fica alterado a data de abertura e disputa do presente 
processo para o dia 22/05/2014, às 8h e 9h respectivamente.

Em 08 de maio de 2014.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Diretora do Depto Material e Patrimônio

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2014

OBJETO: Aquisição de material de limpeza.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/05/2014 às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22/05/2014 às 9h.

O(s) Edital(is) completo(s) poderá(ão) ser obtido(s) pelo endereço eletrônico http:/
www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Fone (19) 3403-1020. Fax (19) 3403-1024.

Piracicaba, 08 de maio de 2014.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Diretora do Depto Material e Patrimônio

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2014

Impressão de apostilas para os alunos do Programa Jovem Empreendedor 
– Convenio SEBRAE.

  A Pregoeira comunica que após análise das propostas apresentadas ao 
referido Pregão, tendo como participantes as empresas: NOVA RC - EDITORA 
E ARTES GRÁFICAS LTDA – EPP, PAULO SERGIO ALVARENGA FRAGOSO 
– ME, FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EIRELI – ME, DIOGO BARCHI 
MARQUEZINI ME, NIVEI DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO E ACABAMENTO LTDA – 
ME, MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA – EPP, THIAGO LIBORIO – ME, 
PIGMA GRÁFICA E EDITORA LTDA, VIEIRA, ALMEIDA & BARROS GRÁFICA 
E EDITORA LTDA – EPP, KÚBIKA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS LTDA - ME, DELIBEROU por CLASSIFICÁ-LAS.

Após disputa, negociação, análise das documentações apresentadas, DE-
LIBEROU por HABILITAR e APROVAR o lote 01 para a empresa PIGMA 
GRÁFICA E EDITORA LTDA.

Publique-se e encaminhe-se a Autoridade Superior para Homologação.

Piracicaba, 08 de maio de 2014.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:

Modalidade: Pregão Presencial nº 106/2014. 
Objeto: Aquisição de materiais de pintura. Início da Sessão Pública: 22/05/2014 
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, 08 de maio de 2014.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Departamento de Material e Patrimônio

Diretora

COMUNICADO

Pregão Eletrônico nº 147/2013

Fornecimento parcelado de materiais odontológicos, durante o exer-
cício de 2014.

Comunicamos que o lote 04 foi fracassado, tendo em vista que os preços 
estavam acima do estimado pela Unidade Requisitante.

Sendo assim, fica sem efeito a homologação do lote em questão publicados 
em 12/04/2014.

Cíntia Carla Namizaki Padoan
Pregoeira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 A Prefeitura Municipal de Piracicaba leva ao conhecimento dos inte-
ressados, que fica convocado(a) o(a) candidato(a) classificado(a) abaixo 
relacionado(a), para preenchimento das vagas (Edital nº03/2014), em 
Regime CLT, para comparecer, no Departamento de Recursos Humanos, 
7º andar,  sito a Rua Antonio Correa Barbosa, 2233, no dia 14 de maio de 
2014, as 09:30, munido(s) de documentos da relação anexa:
Documento Original
Antecedente Criminal – se for impresso da internet, trazer cópia de RG 
autenticada;
Carteira de Trabalho;
Cópia Legível:
R.G.- Documento de Identidade;
Titulo de eleitor;
Comprovante da última Votação;
CPF – Cadastro de Pessoa Física;
Carteira de Trabalho (foto e qualificação civil);
Certidão de Nascimento ou Casamento;
Cartão do PIS/PASEP;
Diploma de conclusão de curso de graduação em informática, Computação, 
Processamento de Dados, Análise de Sistemas ou Sistemas de Informação 
devidamente registrado e expedido por instiuição de ensino superior regu-
larmente credenciada, experiência  mínima de 02(dois) anos em elaboração 
e implementação de redes de computadores (intranet/internet), experiência 
em configuração de servidores Linux, Windows 2000 Server e SCO Unix; 
experiência em instalação de roteadores, switches Cisco/3Com, experiência 
em instalação e configuração de servidores Apache, Squid, SSH, Telnet, 
FTP, DNS e TomCat e instalação e configuração de VPN;
Certificado de Reservista;
2  (duas) fotos 3x4 recentes;
Administrador de Redes:         
Classificação Nome:
1º  Irvining Diego Gil de Toledo
2º  Renato Tetsuo Yoshizawa
O não comparecimento no dia e horário estipulados será considerado como 
desistência do(a) convocado(a).
É importante ressaltar que, estamos convocando mais candidatos que o 
número de vagas para cobrir possíveis desistências.

Piracicaba, 07 de maio de 2014.

Luiz Antonio Balaminut
Secretário Municipal de Administração

CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piracicaba leva ao conhecimento dos interessa-
dos, fica(m) convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(a)s 
classificados(as) no Concurso Público (edital nº 03/2014), em regime CLT, 
para comparecer(em) no Departamento de Recursos Humanos, Rua Antonio 
Correa Barbosa, 2233, centro cívico, 7º andar no dia 14 de maio de 2014, 
as 15:00 horas, munido(a) de documentos da relação anexa:
 Documento Original:
Antecedente Criminal/Poupatempo/se for impresso da internet, trazer cópia 
de RG autenticada;
Carteira de Trabalho;
Cópia Legível:
R.G.- Documento de Identidade;
CPF – Cadastro de Pessoa Física;
Carteira de Trabalho (foto e qualificação civil);
Título de Eleitor;
Comprovante da última eleição;
Certidão de Nascimento ou Casamento;
Ensino Médio Completo;
Cartão do Pis/Pasep;
2 (duas) fotos 3x4 recentes; 
Certificado de Reservista;     

Agente Administrativo do Poupa Tempo:

Classificação Nome:  
1º   Diego Ricardo Lopes Cardoso da Cruz
2º   Eduardo Freire dos Reis  
3º   Danilo Silva Maciel dos Anjos
4º   Ariadne Rodrigues de Oliveira
5º   Manuelle Modolo Santin
6º   Camila Almeida Alves
O não comparecimento no dia e horário estipulados será considerado como 
desistência do(a) convocado(a).
É importante ressaltar que, estamos convocando mais candidatos que o 
número de vagas para cobrir possíveis desistências.

Piracicaba, 07 de maio de 2014.

Luiz Antonio Balaminut
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A Prefeitura Municipal de Piracicaba leva ao conhecimento dos interes-
sados, que fica(m) convocados(as) os(as) candidatos(as) classificados(as) 
abaixo relacionados(as), para preenchimento das vagas (Edita nº 03/2014), 
para comparecer(em), no Departamento de Recursos Humanos, 7º andar,  
sito a Rua Antonio Correa Barbosa, 2233, no dia 14 de maio de 2014, as 
14:00 horas, munido(s) de documentos da relação anexa:
 Documento Original
Antecedente Criminal/ se for impresso da internet trazer cópia  de RG autenticada;
Carteira de Trabalho;
Cópia Legível:
R.G.- Documento de Identidade;
Titulo de eleitor;
Comprovante da última Votação;
CPF – Cadastro de Pessoa Física;
Carteira de Trabalho (foto e qualificação civil);
Certidão de Nascimento ou Casamento;
Cartão do PIS/PASEP;
Ensino Medio Completo e Certificado de Conclusão de Curso Técnico na área 
de informática, com no mínimo, carga horária de 1.000 horas, devidamente 
registrado e expedido por instituição de ensino regularmente credenciada;
Certificado de Reservista;
2 (duas) fotos 3x4 recentes;
Monitor de  Informática:         
Classificação Nome:   
1º  Daniel Albuquerque de Medeiros
2º  Guilherme Domingues Lima
3º  Fran Carlos Medeiros
4º  Antonio Marcio de Barros Lorena
1ºRN Lílian Cristina Vicente dos Santos- zerando assim 
  a listagem de optantes da RN
5º  Felipe Carboni de Campos
6º  Edson Eiji Yamaguti
7º  Clayton Aparecido dos Santos
O não comparecimento no dia e horário estipulados será considerado como 
desistência do(a) convocado(a).
É importante ressaltar que, estamos convocando mais candidatos que o 
número de vagas para cobrir possíveis desistências.

Piracicaba, 07 de maio de 2014.

Luiz Antonio Balaminut
Secretário Municipal de Administração

MUNICÍPIO DE PIRACICABA-SP

Piracicaba, 09 de maio de 2014

ANO XLVII  Nº 11.287



PIRACICABA, sexta-feira, 09 de maio de 20142

CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piracicaba leva ao conhecimento dos interessados, 
fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a) classificado(a) no 
Concurso Público Edital nº 05/2012 para o emprego em regime CLT, para 
comparecer no Departamento de Recursos Humanos, sito a rua Antonio 
Correa Barbosa, 2233, centro cívico, 7º andar, no dia 14 de maio de 2014, 
as  09:00 horas, munido(a) de documentos da relação anexa:
Documento Original:
Antecedente Criminal/Poupatempo/se for impresso da internet trazer cópia 
de RG autenticada ;
Carteira de Trabalho;
Cópia Legível:
R.G.- Documento de Identidade;
CPF – Cadastro de Pessoa Física;
Carteira de Trabalho (foto e qualificação civil);
Título de Eleitor;
Comprovante da última eleição;
Certidão de Nascimento ou Casamento;
Curso Superior Completo com formação em Terapia Ocupacional e registro 
no CREFITO;
Cartão do Pis/Pasep;
2 (duas) fotos 3x4 recentes;
Certificado de Reservista; 
Terapeuta Ocupacional:
Classificação Nome:
1º  Maria Angélica Pereira
O não comparecimento no dia e horário estipulados será considerado como 
desistência do(a) convocado(a).

Piracicaba, 07 de maio de 2014.

Luiz Antonio Balaminut
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2014 

A Prefeitura Municipal de Piracicaba, Estado de São Paulo faz saber que 
fará realizar Processo Seletivo de Provas Objetivas e Redação visando 
o preenchimento de 30 vagas para a função de Professor Substituto de 
Educação Infantil e 30 vagas para a função de Professor Substituto de 
Educação Fundamental, criadas através de Lei Municipal, mais aquelas 
que vagarem ou forem criadas durante o prazo de validade do Processo 
Seletivo, de acordo com as instruções constantes neste Edital Completo.

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - O Processo Seletivo será regido por este Edital, por seus anexos e even-
tuais retificações, e será organizado pela empresa EPL – EMPRESA PARA-
NAENSE DE LICITAÇÕES LTDA, sediada à Avenida Dom Pedro I, 162 – Jardim 
Independência – Sarandi – PR – CEP 87.113-280, TELEFONE (44) 3034-9600. 
Horário de expediente: 9:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00h em dias úteis.

1.2 - As funções, vagas, requisitos mínimos exigidos, valor da taxa de ins-
crição e valor hora/aula são os constantes do anexo I deste Edital.

1.3 - As atribuições das funções oferecidas para Professores Substitutos 
constam no anexo V deste edital e na Legislação do Município de Piracicaba, 
em especial: Lei Municipal 5.684 de 05/01/2006 – Educação e Ensino e suas 
alterações e Lei Municipal 6.628 – Cargos e Funções Públicas e suas alterações.

1.4 - O Cronograma de Processo Seletivo é o constante do anexo III 
deste Edital, cujas datas deverão ser rigorosamente respeitadas, salvo 
por motivo de força maior.

1.5 - O edital completo e respectivas retificações serão publicados no 
Diário Oficial do Município e nos sites www.eplconcursos.com.br e www.
piracicaba.sp.gov.br.

1.6 - Os meios oficiais de divulgação dos atos deste processo seletivo são: 
O Diário Oficial do Município e os sites www.eplconcursos.com.br e www.
piracicaba.sp.gov.br. 

1.7 - Cabe ao candidato informar-se sobre quaisquer retificações, resul-
tados, julgamento de recursos e quaisquer outros atos ocorridos através 
do site www.eplconcursos.com.br, e demais meios oficiais de divulgação 
identificados no item anterior.
 É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das 
etapas deste Processo Seletivo através do site www.eplconcursos.com.br 
e demais meios oficiais de divulgação definidos no item 1.6.

1.8 - Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário 
de Brasília.

II - DO REGIME JURÍDICO E DO LOCAL DE TRABALHO

2.1- O regime jurídico específico dos Professores do município de Piraci-
caba/SP é o estabelecido na Lei Municipal nº 6.628, de 15 de dezembro 
de 2009 e suas alterações.

2.2- Local de Trabalho: Rede Municipal de Ensino de Piracicaba/SP, 
conforme necessidades definidas pela Secretaria Municipal de Educação, 
inclusive com possibilidade de eventuais deslocamentos no contexto das 
regiões geográficas do município no exercício da função.

III - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

3.1 - Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas do Decreto Federal 70.436/72.

3.2 - São requisitos para posse:
3.2.1 - Ser aprovado neste Processo Seletivo;
3.2.2 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
3.2.3 - Ter aptidões físicas e mentais para o exercício das atribuições da 
função mediante confirmação de exame médico admissional;

3.2.4 - Estar quites com o Serviço Militar, se, do sexo masculino;
3.2.5 - Estar no gozo dos direitos civis e políticos;
3.2.6 - Atender as condições, escolaridade e requisitos prescritos para a função;
3.2.7 - Não registrar antecedentes criminais;
3.2.8 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem 
do serviço público”, mediante decisão transitada em julgado em qualquer 
esfera governamental;
3.2.9 - Gozar de saúde física e mental compatíveis com o exercício da 
função, comprovada em prévia inspeção médica oficial;
3.2.10 - Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administra-
ção Pública que impossibilite acumulação de cargos, empregos e funções, 
ressalvados os casos contidos nas alíneas “a”, “b” e “c”, inc. XVI, do art. 
37, da Constituição Federal, inclusive no que concerne à compatibilidade 
de horários.
3.2.11 - Não ser aposentado por invalidez ou ter aposentadoria especial 
para a mesma função, e nem estar em idade de aposentadoria compulsória.

3.3 - Os requisitos dispostos no anexo I deste Edital são essenciais para 
provimento da função, devendo o candidato na ocasião da posse, apre-
sentar os documentos exigidos ao Departamento de Recursos Humanos 
da Prefeitura Municipal de Piracicaba. No caso do não cumprimento das 
referidas exigências, o candidato perderá o direito à vaga.

IV - DAS INSCRIÇÕES

4.1 DISPOSIÇÕES INICIAIS
4.1.1 As inscrições serão realizadas somente pela internet conforme item 
4.2. Não serão admitidas inscrições pelo Correio, Fax, E-mail ou outra forma 
diferente da definida no item 4.2.

4.2 DA INSCRIÇÃO VIA INTERNET
4.2.1 - Será admitida a inscrição apenas via INTERNET, no endereço eletrô-
nico http://www.eplconcursos.com.br, solicitada a partir das 08h00mim do dia 
12 de maio de 2014 até as 23h59min do dia 20 de maio de 2014, desde que 
efetuado seu pagamento até o dia 21 de maio de 2014 através de “Boleto 
Bancário” a ser emitido após o preenchimento do formulário eletrônico de 
inscrição no endereço www.eplconcursos.com.br.
4.2.2 - A inscrição efetuada via internet somente será validada após a 
constatação do pagamento do boleto bancário referente à taxa de inscrição 
dentro do prazo estabelecido pelo presente Edital.
4.2.3 - Não serão considerados válidos pagamentos do boleto após o prazo 
do seu vencimento ou com valores divergentes.
4.2.4 - A única forma de pagamento da taxa de inscrição é através de 
“Boleto Bancário”.
4.2.5 - É de responsabilidade exclusiva do candidato, observar os dias e ho-
rários da rede bancária credenciada, para o pagamento da taxa de inscrição.
4.2.6 - Não serão acatadas inscrições cujo pagamento do valor da inscrição 
tenha sido efetuado em desacordo com as opções oferecidas no ato do 
preenchimento da inscrição via internet, seja qual for o motivo alegado.
4.2.7 - A EPL – Concursos e a Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP, não 
se responsabilizam por inscrições via internet não recebidas por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamen-
to das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem a transferência dos dados, salvo por culpa exclusiva da 
instituição organizadora.
4.2.8 - Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site www.eplconcur-
sos.com.br. Em caso de dúvida para efetivar a sua inscrição, o candidato 
poderá entrar em contato com a empresa através de e-mail, acessando o 
link “Contato” do site ou através do telefone (44) 3034-9600.

4.3 DAS Pessoas com DEFICIÊNCIAS - PcDs
4.3.1 - Aos portadores de deficiência serão reservadas 5% (cinco por cento) 
das contratações levadas a efeito para cada função, nos casos em que hou-
ver compatibilidade entre a deficiência e as atribuições da função a exercer 
e que se enquadrem nas categorias definidas pelos Decretos Federais 
no 3.298/1999 e no 5.296/2004 e por suas alterações, considerando-se 
para aplicação as definições contidas nestes dispositivos legais, conforme 
estabelece a Lei Municipal no 6.246/2008, alterada pela Lei Municipal 
no 6.591/2009, sendo que as frações decorrentes do cálculo percentual 
somente serão arredondadas para o número inteiro subsequente quando 
maiores ou iguais a 0,5 (cinco décimos).  Caso o percentual não atinja o 
decimal de 0,5 (cinco décimos), quando indicar a existência de 5 (cinco) 
a 10 (dez) vagas, uma delas deverá ser preenchida obrigatoriamente por 
pessoa portadora de deficiência.
4.3.2 - A compatibilidade entre a deficiência e as atribuições da função será 
aferida em perícia oficial quando dos exames admissionais.
4.3.3 - O candidato que quiser concorrer às vagas reservadas para portado-
res de deficiência deverá fazer sua opção no ato da inscrição, declarando, 
em campo específico, a deficiência da qual é portador.
4.3.4 - O candidato que não declarar a deficiência da qual é portador, con-
forme previsto no item anterior, não poderá alegar, posteriormente, essa 
condição para reivindicar as prerrogativas constantes neste documento.
4.3.5 - No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência especificará, 
se for o caso, a sua necessidade de adaptação para a realização da prova a 
ser prestada, respeitada as características estabelecidas neste Edital, não 
lhe cabendo qualquer reivindicação no dia da prova ou, posteriormente, 
caso não faça essa especificação.
4.3.6 - O candidato portador de deficiência deverá encaminhar para a 
empresa EPL – Concursos, durante o período de inscrição de 12 de 
maio de 2014 à 20 de maio de 2014 laudo médico comprovando sua 
deficiência de acordo com o Código Internacional de Doença – CID. 
Será observada a data de postagem. Caso o período de inscrições 
seja prorrogado, o prazo para a remessa da documentação ficará 
automaticamente prorrogado por igual período, ou seja, até o dia do 
término do novo prazo de inscrições. O envio deverá ser através dos 
Correios, utilizando o serviço de Sedex com A.R. (Aviso de Recebimen-
to), para a sede da empresa EPL – CONCURSOS situada na Avenida 
Dom Pedro I, 162 - Sobreloja – Jardim Independência – Sarandi/PR. 
CEP: 87.113-280.
4.3.7 - O candidato que não enviar o laudo médico, ou o fizer fora do prazo, 
não concorrerá às vagas reservadas aos portadores de deficiência.

4.3.8 - A realização de prova em condições específicas para o candidato 
portador de deficiência, assim consideradas aquelas que possibilitem a 
prestação do exame respectivo, é condicionada à solicitação prévia pelo 
candidato e sujeita à apreciação e deliberação da empresa EPL – CON-
CURSOS, observada a legislação específica.
4.3.9 - Os candidatos com deficiência visual (cegueira ou baixa visão) de-
verão realizar suas provas em braile ou prova ampliada.  O candidato que 
desejar utilizar reglete e punção ou máquina de datilografia braile deverá 
atender o disposto constante nos itens acima.
4.3.10 - A relação com os nomes dos candidatos que tiverem o atendimento 
especial deferido será divulgada na internet, nos sites www.eplconcursos.
com.br e www.piracicaba.sp.gov.br e publicada no Diário Oficial do Mu-
nicípio de Piracicaba, na ocasião da divulgação do edital de deferimento 
das inscrições.
4.3.11 - O candidato disporá de 02 (dois) dias, a partir da divulgação da 
relação citada acima, para contestar o indeferimento. Após o período, não 
serão aceitos pedidos de revisão.
4.3.12 - Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acui-
dade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, 
estrabismo e congêneres.
4.3.13 - O percentual de 5% (cinco por cento) das vagas, que não forem 
providas por falta de candidatos, por reprovação no processo seletivo ou por 
não enquadramento como deficiente na perícia médica, serão preenchidas 
pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória.
4.3.14 - As pessoas portadoras de deficiência participarão deste processo 
seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no que 
se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, ao 
horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos 
os demais candidatos.
4.3.15 - A publicação do resultado final do processo seletivo será feita em 03 
(três) listas contendo a primeira, somente a classificação dos portadores de 
deficiência, a segunda, somente a classificação das pessoas da raça negra 
e, a terceira, a classificação de todos os demais candidatos.
4.3.16 - Os candidatos portadores de deficiência concorrerão apenas 
nas vagas oferecidas dentro dos percentuais estabelecidos para a 
opção que fizerem.
4.3.17 - O candidato portador de deficiência aprovado no processo se-
letivo, quando convocado, antes do exame médico admissional deverá 
submeter–se a exame médico pericial que será realizado pela equipe 
médica do SEMPEM – Serviço Municipal de Perícias Médicas – com a 
finalidade de confirmar de modo definitivo, a deficiência alegada e se 
esta se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto 
Federal nº 3.298/99 e suas alterações e alterações do Decreto Federal 
nº 5.296/04, Sumula do STJ 377/09, assim como se observará se há 
compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições da Função/
Área/Especialidade a ser ocupado.
4.3.18 - O candidato deverá comprovar a condição de deficiência física por 
ocasião do exame médico pericial, que deverá obrigatoriamente coincidir 
com as que o candidato declarou e especificou quando da inscrição do 
processo seletivo, mediante laudo médico, (original ou cópia autenticada), 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses anteriores da data do exame 
pericial, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência.
4.3.19 - O SEMPEM notificará diretamente ao SESMT (Serviço de En-
genharia de Segurança e Medicina do Trabalho) Prefeitura Municipal de 
Piracicaba está condição, autorizando a convocação para a realização do 
exame médico admissional.
4.3.20 - Os que não tiverem confirmada a condição poderão no prazo de 
3 (três) dias da data da comunicação da inaptidão, interpor recurso junto 
ao SESMT-PMP, uma única vez, mediante solicitação expressa, anexando 
obrigatoriamente ATESTADOS MÉDICOS emitidos em conformidade com a 
Resolução do Conselho Federal de Medicina n° 1.851/2008, fundamentados 
por duas manifestações médicas particulares que atestem saúde perfeita do 
candidato, apesar da deficiência constatada, anexando cópia autenticada 
dos resultados de exames subsidiários que pretender acostar, ocasião em 
que o Coordenador do SESMT-PMP decidirá sobre a divergência, pronun-
ciando-se no prazo de até 15 dias ao da data do recebimento do recurso. 
Não havendo a confirmação da condição de portador de deficiência o 
candidato será eliminado.
4.3.21 - O candidato portador de deficiência aprovado no processo sele-
tivo, quando convocado para o exame médico admissional terá verificada 
a análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho obedecendo ao 
disposto na Lei Municipal 1.972/72 e Decretos Municipais relacionados, e 
no que couber ao PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocu-
pacional, PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, Portarias 
do SEMPEM e ao Código Internacional de Funcionalidade da Organização 
Mundial de Saúde e consideradas as incompatibilidades indicadas para 
o desempenho da função, decorrentes da impossibilidade da PMP em 
providenciar adaptações individuais específicas para que o candidato de-
sempenhe adequadamente a função para o qual se candidatou, incluindo o 
fornecimento de órteses, próteses e outros materiais e meios necessários 
para se fazer entender, ler ou ir e vir.
4.3.22 - Os que não tiverem confirmada a condição poderão no prazo de 
3 (três) dias da data da comunicação da inaptidão, interpor recurso junto 
ao SESMT-PMP, uma única vez, mediante solicitação expressa, anexando 
obrigatoriamente ATESTADOS MÉDICOS emitidos em conformidade com a 
Resolução do Conselho Federal de Medicina n° 1.851/2008, fundamentados 
por duas manifestações médicas particulares que atestem saúde perfeita do 
candidato, apesar da deficiência constatada, anexando cópia autenticada 
dos resultados de exames subsidiários que pretender acostar, ocasião em 
que o Coordenador do SESMT-PMP decidirá sobre a divergência, pronun-
ciando-se no prazo de até 15 dias ao da data do recebimento do recurso. 
Não havendo a confirmação da condição de portador de deficiência o 
candidato será eliminado.
4.3.23 - O candidato portador de deficiência física que obtiver classificação 
de APTO no exame médico admissional não poderá, a qualquer tempo, 
argüir a deficiência apresentada para justificar a concessão de readaptação, 
licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
Consideram-se pessoas Portadoras de Deficiência aquelas que se enqua-
dram nas categorias discriminadas na Lei Municipal nº 6.246/08 e art. 4º do 
Decreto Federal nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296/2004 
e a Súmula STJ nº 377: “o portador de visão monocular tem direito de 
concorrer às vagas reservadas aos deficientes”.
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4.4 – DOS CANDIDATOS DA RAÇA NEGRA
4.4.1 - Às pessoas da raça negra serão reservadas 20% (vinte por cento) 
das contratações levadas a efeito para cada função, conforme estabelece 
a Lei Municipal nº 6.246/08 e suas regulamentações, sendo que caso a 
aplicação deste percentual resulte em número fracionado, esta fração 
deverá ser desprezada.
4.4.2 - No ato da inscrição, o candidato da raça negra deverá declarar essa condição.
4.4.3 - O candidato que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, 
não poderá interpor recurso em favor de sua situação.
4.4.4 - A relação com os nomes dos candidatos que tiverem a condição de 
afrodescendente aceita será divulgada na internet, no endereço eletrônico 
da empresa EPL – Concursos e publicada no Diário Oficial do Município de 
Piracicaba na ocasião da divulgação do edital de deferimento das inscrições.
4.4.5 - O candidato disporá de 02 (dois) dias, a partir da divulgação da rela-
ção citada no item anterior, para contestar o indeferimento de sua inscrição 
ou da condição de afrodescendente. Após o período, não serão aceitos 
pedidos de revisão.
4.4.6 - Os candidatos da raça negra participarão do processo seletivo em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que diz respeito 
ao conteúdo e avaliação das provas e demais requisitos exigidos para a 
participação no certame.
4.4.7 - As vagas reservadas nos termos da lei ficarão liberadas se não houver 
ocorrido inscrições no processo seletivo ou aprovação de candidatos negros.
4.4.8 - A comprovação da afrodescendência será verificada no momento da 
contratação, mediante a apresentação de qualquer documento oficial, do 
candidato ou de parentes por consangüinidade, ascendentes ou colaterais, 
no qual conste a identificação e a indicação etno-racial.
4.4.9 - Declaração falsa ou inexata da condição de afrodescendência no 
requerimento de inscrição determinará o cancelamento da inscrição e a 
anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis.
4.4.10 - A publicação do resultado final do processo seletivo será feita em 03 
(três) listas contendo a primeira, somente a classificação dos portadores de 
deficiência, a segunda, somente a classificação das pessoas da raça negra 
e, a terceira, a classificação de todos os demais candidatos.
4.4.11 - Os candidatos da raça negra concorrerão apenas nas vagas ofereci-
das dentro dos percentuais estabelecidos para a opção que fizerem, sendo 
que caso as frações decorrentes do cálculo de percentual serão sempre 
desprezadas para fins de contratação.

4.5 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES
4.5.1 - Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória.
4.5.2 - Não serão recebidas inscrições por via postal, fac-símile ou condicio-
nal, sob qualquer pretexto, fora do prazo estabelecido ou que não atenda 
rigorosamente às disposições contidas neste edital.
4.5.3 - Não serão aceitas inscrições contendo dados incompletos.
4.5.4 - Efetivado o pagamento da inscrição, não serão aceitos pedidos para 
alteração de função, sob hipótese alguma, portanto, antes de efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá verificar atentamente 
o código da função escolhida.
4.5.5 - No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato 
não constar das listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos 
no Edital de Convocação, a EPL Concursos procederá à inclusão do referido 
candidato, através de preenchimento de formulário específico mediante a 
apresentação do comprovante de inscrição.
4.5.6 - A inclusão de que trata o item 4.6.5 será realizada de forma condicional 
e será confirmada pela EPL Concursos, na fase de Julgamento das Provas 
Objetivas, com o intuito de se verificar a pertinência da referida inclusão.
4.5.6.1 - Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 4.6.5, 
a mesma será cancelada, independentemente de qualquer formalidade, 
considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
4.5.7 - Não haverá devolução da quantia paga a título de inscrição.
4.5.8 - A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas contidas 
neste edital.
4.5.9 - A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento 
de inscrição, bem como a apresentação de documentos ou informações 
falsas ou inexatas, implicará no cancelamento da inscrição e anulação de 
todos os atos decorrentes, em qualquer época, após processo administrativo 
em que se garantam os princípios do contraditório e ampla defesa.

4.6 DEFERIMENTO DOS REQUERIMENTOS DE INSCRIÇÃO
4.6.1 - A partir do dia 27 de maio de 2014,  o candidato deverá conferir 
nos sites www.eplconcursos.com.br e www.piracicaba.sp.gov.br, se fora 
deferido seu requerimento de inscrição. 

V - DAS PROVAS

5.1 - O Processo Seletivo constará de prova Objetiva de Múltipla Escolha e 
de Redação de caráter eliminatória e classificatória para todas as funções. 

5.2 - As Provas Objetivas de Múltipla Escolha e de Redação de caráter 
eliminatório e classificatório terão duração máxima de 3 (Três) horas, 
nesta incluído o tempo para distribuição e orientações sobre as provas e 
o preenchimento da Folha de Respostas, com a Prova Objetiva contendo 
30 questões com 5 opções de respostas(a,b,c,d,e) cada, com apenas 
uma opção correta.
5.2.1 - Os tipos de provas objetivas de múltipla escolha e peso das ques-
tões de todas as funções são os dispostos no ANEXO II do presente edital.
5.2.1.1 - As Indicações Bibliográficas apresentadas são apenas sugestões, não 
implicando na obrigatoriedade de o conteúdo das provas ater-se apenas a elas.

5.3 - A classificação geral dos candidatos será feita pela soma algébrica dos 
pontos obtidos em cada prova, considerados os pesos por prova.

5.4 - No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anor-
malidade de prova trocada, ou seja, lhe for entregue prova de outra 
função, ou anormalidade gráfica, relacionada ao tipo de prova a que se 
submeteria perante a função escolhida, deverá manifestar-se junto ao 
Fiscal de Sala, que, consultará a coordenação do processo seletivo, que 
proporá a solução imediata e registrará ocorrência para posterior análise 
da banca examinadora.

5.5 - Sempre que o candidato observar qualquer anormalidade na prova, 
como as descritas no item anterior deverá se manifestar no momento da 
prova, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso 
junto a banca examinadora.

5.6 - Será aprovado o candidato que totalizar o mínimo de:
a. 50%(cinquenta por cento) do total de pontos nas Provas Objetivas de 
Múltipla Escolha e;
b. 50% (cinquenta por cento) do total de pontos na Prova de Redação.

5.7 - O Programa de Prova das questões de múltipla escolha é o apresentado 
no anexo IV ao presente edital.
5.7.1 - A prova de Redação de caráter eliminatório e classificatório será 
aplicada para todos os candidatos inscritos. 
a. Somente serão avaliadas as Prova de Redação dos candidatos que atin-
girem a pontuação mínima para aprovação nas Provas Objetivas. 
5.7.2 - A prova de Redação de Caráter Eliminatória e Classificatória, valori-
zada em até 40 (quarenta) pontos, será aplicada durante o mesmo período 
da prova objetiva de múltipla escolha e deverá ser feita a caneta, conter no 
mínimo 15 (quinze) linhas e no máximo 20 (vinte) linhas, excluindo o título, 
em letra legível, a respeito de tema a ser fornecido no ato da prova.
5.7.3 - Os critérios de correção e correspondente pontuação da redação 
serão os seguintes:
Pertinência ao tema proposto – 6,0 pontos;
Coerência de ideias – 6,0 pontos;
Fluência e encadeamento de idéias – 6,0 pontos;
Capacidade de argumentação e boa informatividade – 6,0 pontos;
Organização coerente e adequada de parágrafos – 6,0 pontos
Correção lingüística (morfossintaxe, pontuação, ortografia e acentuação) 
– 10,0 pontos.

5.8 - Será dada pontuação 0 (zero) à redação que não estiver devidamente 
identificada com o número de inscrição; que não apresentar o mínimo de 
15 (quinze) linhas; que não esteja feita a caneta ou que contenha qualquer 
identificação nominal do candidato, exceto em sua capa.

5.9 - Para a realização da prova de redação, o candidato receberá caderno 
específico, no qual redigirá com caneta de tinta azul ou preta.
5.9.1 - A prova de redação deverá ser escrita à mão, em letra legível, 
não sendo permitida a interferência e ou a participação de outras 
pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição 
especial para esse fim. 
5.9.1.1 - Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da em-
presa EPL Concursos, devidamente treinado, que deverá ditar, especificando 
integralmente o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os 
sinais gráficos de acentuação e pontuação.
5.9.2 - A prova de redação não poderá ser assinada, rubricada, ou conter, 
em outro local que não seja a capa, o nome que a identifique, sob pena 
de ser anulada. 
5.9.2.1 - Assim, a detecção do nome identificando o candidato no cabeçalho 
do texto definitivo, acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo.
5.9.2.2 – No cabeçalho da folha do texto definitivo deverá conter apenas 
os dados de identificação da sala, horário e número de inscrição apenas.
5.9.3 - O texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da 
prova de redação. A folha para rascunho é de preenchimento facultativo, e 
não vale para finalidade de avaliação.
5.9.4 - O candidato que não pontuar o mínimo de 50% (cinquenta por cento) 
do total de pontos, na prova de redação será eliminado automaticamente 
do Processo Seletivo.

VI – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

6.1.1 - A Prova Objetiva de Múltipla Escolha e a Prova de Redação será realizada 
na data provável de 08/06/2014, no município de Piracicaba/SP, em locais e 
horários que serão divulgados na data provável de 03/06/2014 nos sites www.
eplconcursos.com.br e www.piracicaba.sp.gov.br e no Diário Oficial do Município.
 A data da prova poderá ser alterada por força maior, sendo sua alteração 
divulgados nos sites www.eplconcursos.com.br e www.piracicaba.sp.gov.br.

6.1.2 - O candidato deverá comparecer ao local de realização das Provas 
Objetivas de Múltipla Escolha e Prova de Redação, com no mínimo, 01 
(Uma) Hora de antecedência, portando documento de identidade original, 
comprovante de inscrição, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto 
nº02 e borracha macia. 
6.1.2.1 - Só poderão ausentar-se do recinto de provas, depois de decorridos 
1 hora e 30 minutos do início das mesmas.

6.1.3 - O comprovante de inscrição não terá validade como documento de 
identificação.

6.1.4 - É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta 
de seu local de prova e o comparecimento no local, data e horário determi-
nado, com todos os custos sob sua responsabilidade.

6.1.5 - O ingresso do candidato na sala onde se realizarão as provas ob-
jetivas e subjetivas só será permitido no horário estabelecido, mediante a 
apresentação do Documento de Identidade Oficial (original), preferencial-
mente o usado na inscrição.

6.1.6 - O documento de identificação deverá estar em perfeitas condições, de 
forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato e sua assinatura. 
Não serão aceitos como documentos de identificação: CPF (CIC), certidões 
de nascimento, títulos eleitorais, carteira de motorista (modelo antigo, sem 
foto), carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, 
nem cópias de documentos de identificação, ainda que autenticados, ou 
protocolos de entrega de documentos.

6.1.7 - Serão considerados documentos de identidade: Cédula Oficial de 
Identidade; Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria 
de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério 
das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos 
ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de 
identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação 
(com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97).

6.1.8 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da 
realização das provas, documento de identidade original, por motivo de 
perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro 
da ocorrência policial com data de no máximo 30 dias antes da data de 
realização das provas, bem como outro documento que o identifique. Nesta 
ocasião poderá ser submetido à identificação especial, compreendendo 
coleta de assinaturas em formulário próprio de ocorrências.

6.1.9 - A identificação especial poderá ser exigida do candidato, cujo do-
cumento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à 
assinatura do portador.

6.2 - O candidato que não apresentar documento de identidade oficial original, 
na forma definida nos subitens 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 e 6.1.8 deste Edital, não 
poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.

6.2.1 - Não serão realizadas provas fora do local, cidade, data e horário 
determinado, salvo por motivo de força maior.

6.2.2 - Será excluído deste Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar documento de identificação exigida;
b) Não devolver a folha de respostas cedida para realização das provas;
c) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-
determinados;
d) Ausentar-se da sala no período das provas sem acompanhamento do 
fiscal, ou antes, do tempo mínimo de permanência estabelecido ou portando 
caderno de questões ou folha de resposta;
e) For colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pessoas 
estranhas, oralmente, por escrito ou através de equipamentos eletrônicos;
f) Tumultuar a realização das provas, podendo responder legalmente pelos 
atos ilícitos praticados;
g) Fizer anotações de informação relativas às suas respostas fora dos 
meios permitidos;
h) Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões e nas folhas 
de respostas;
i) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação 
própria ou de terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo;
j) Constatado, após as provas por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico 
ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processo ilícitos, suas pro-
vas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do processo seletivo;
K) Faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas, com as autoridades presentes e/ou com candidatos;

6.2.3 - Não será permitido ao candidato permanecer no local das provas objetivas 
com aparelhos eletrônicos ligados (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador etc.). Caso 
o candidato leve algum aparelho eletrônico, o mesmo deverá estar desligado 
e em caso de aparelho telefone celular retirar a bateria e colocar debaixo da 
carteira. O descumprimento da presente instrução implicará na eliminação do 
candidato, caracterizando-se tal ato como tentativa de fraude.

6.2.4 - É expressamente proibido ao candidato permanecer com armas no 
local de realização das provas, ainda que detenha o porte legal de arma, 
sob pena de sua desclassificação.

6.2.5 - Não será permitida, durante a realização das provas objetivas, a co-
municação entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras ou 
similares, anotações, impressos, livros ou qualquer outro material de consulta.

6.2.6 - Não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos 
portões ou fora dos locais predeterminados, salvo por decisão justificada 
da Comissão e da Coordenação do Processo Seletivo.

6.2.7 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das pro-
vas, sem acompanhamento de fiscal, após ter assinado a lista de presença.

6.2.8 - O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com 
a folha de respostas a prova de redação/dissertativa definitiva.

6.2.8.1 – O gabarito das provas objetivas será divulgado na internet no site www.
eplconcursos.com.br no segundo dia útil após a aplicação das provas objetivas.

6.2.9 - Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento 
a quaisquer das provas resultará na eliminação automática.

6.3 - Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para 
aplicação das provas em virtude de afastamento de candidato da sala de provas.

6.3.1 - A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será 
de sua exclusiva responsabilidade.

6.3.2 - Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será enca-
minhado para atendimento médico local ou ao médico de sua confiança. 
A equipe de Coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará 
todo apoio que for necessário.

6.3.3 - Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento 
médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local de sua prova, 
sendo eliminado do processo seletivo. 

6.3.4 - No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qual-
quer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades 
presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios 
de avaliação/classificação.

6.3.5 - As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento 
eletrônico de leitura ótica.

6.3.6 - As respostas das provas objetivas deverão ser transcritas a caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta para a Folha de Respostas, que é o 
único documento válido para correção eletrônica. Não haverá substituição 
da Folha de Respostas, exceto por ocorrência de responsabilidade exclusiva 
da administração ou da organização do Processo Seletivo, sendo da respon-
sabilidade exclusiva do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas 
incorretamente, emenda ou rasura, ainda que legível e serão consideradas 
ERRADAS, as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
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6.3.6.1 - A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas 
(gabarito) implicará na eliminação automática do mesmo.

6.3.7 - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização 
das provas deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada 
para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candi-
data nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas.

6.3.8 - Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam 
feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado 
condição especial para esse fim no ato da inscrição. Nesse caso, se deferido 
o seu pedido, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal 
devidamente treinado pela coordenação do Processo Seletivo.

6.3.9 - Os 02 (dois) últimos candidatos só poderão deixar a sala juntos, após 
entregarem suas folhas de respostas, realizarem a conferência de todos os 
documentos e assinarem o Termo de Fechamento do Envelope das Folhas 
de Respostas, de acordo com as orientações do Fiscal de Sala.

VII – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE

7.1 - A classificação final dos candidatos será ordenada por função, em ordem 
decrescente, somente dos aprovados de acordo com o total de pontos obtidos 
no somatório das notas da prova Objetiva de Múltipla Escolha e prova Redação.
7.1.1 - A publicação do resultado final do processo seletivo será feita em 03 
(três) listas contendo a primeira, somente a classificação dos portadores de 
deficiência, a segunda, somente a classificação das pessoas de raça negra 
e, a terceira, a classificação de todos os demais candidatos.

7.2 - Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
Tiver maior idade.
Tiver maior pontuação nas questões de Matéria Específica. 
Tiver a maior pontuação nas questões objetivas de Português.
Tiver maior número de filhos.
Sorteio público. 

7.3 - O Resultado Final do Processo Seletivo será publicado no dia 01 de 
julho de 2014 nos sites  www.eplconcursos.com.br e www.piracicaba.sp.gov.
br e no Diário Oficial do Município.

VIII – DOS RECURSOS

8.1 - Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia subseqüente à data 
de publicação do objeto de recurso contra todas as decisões proferidas no 
decorrer do processo que tenham repercussão na esfera de direitos dos 
candidatos, em especial em relação quanto:
Ao Edital;
Ao indeferimento das inscrições; 
Às Questões da Prova e Gabarito oficial;
Aos Resultados das Provas;
À Classificação Geral.

8.2 - Os recursos deverão ser apresentados dentro do prazo estabelecido 
no item 8.1.
8.2.1 - Para a interposição de recurso o candidato deverá acessar o site 
www.eplconcursos.com.br dentro do prazo estabelecido, clicar no link “In-
terposição de Recursos” e seguir as instruções ali contidas.
8.2.2 - Quanto aos recursos de questões da prova e gabarito oficial, deverá 
ser elaborado um recurso por questão. 
8.2.3 - Os recursos devem ser apresentados com fundamentação lógica e 
consistente, mencionando a bibliografia consultada.
8.2.4 - Não serão aceitos recursos enviados por fax e-mail ou qualquer outro 
meio que não seja o previsto neste Edital.
8.2.5 - Serão indeferidos os recursos que não atenderem aos dispositivos 
aqui estabelecidos.
8.2.6 - O prazo para interposição de recursos é preclusivo e comum a 
todos os candidatos.

8.3 - Após o julgamento dos recursos sobre gabaritos e questões objetivas, 
a anulação de qualquer questão do certame, seja por recurso administrativo 
ou por decisão judicial, resultará em benefício de todos os candidatos, 
ainda que estes não tenham recorrido ou ingressado em juízo, e eventuais 
alterações no gabarito preliminar serão divulgadas;
8.3.1 O parecer contendo a decisão relativa ao recurso estará à disposi-
ção do candidato recorrente, nas datas determinadas no Cronograma do 
Processo, na sede da Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP até a data de 
homologação. Sendo que os resultados e as respostas dos recursos serão 
divulgados na internet no site www.eplconcursos.com.br.

IX – DA ADMISSÃO

9.1 - A convocação para substituição obedecerá rigorosamente à ordem de 
classificação dos candidatos aprovados e o número de vagas disponibili-
zadas, observada a necessidade da Prefeitura do Município de Piracicaba/
Secretaria Municipal de Educação, dentro do prazo de validade do processo 
seletivo, por tempo determinado, com base no inciso IX, do artigo 37, da 
Constituição Federal e a Lei Municipal nº 6.628/2009.

9.2 - O prazo de contratação não poderá ser superior ao estabelecido no 
calendário oficial do ano letivo.

9.3 - A simples aprovação no processo seletivo não gera direito à admissão, 
pois a Prefeitura do Município de Piracicaba/SP convocará apenas o número 
de aprovados que, de acordo com seu critério, julgar necessário.

9.4 - Caso o candidato convocado possua outro emprego, cargo ou função 
pública, acumulável na forma do artigo 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, 
da Constituição Federal, deverá apresentar declaração firmada pelo órgão 
ou entidade pública contratante contemplando o horário em que exerce 
suas funções, para fins de averiguação de compatibilidade de horários.  

9.5 - Por ocasião da convocação que antecede a contratação, os candidatos 
classificados deverão apresentar documentos originais, acompanhados 
de uma cópia que comprovem os requisitos para provimento e que deram 
condições de inscrição, estabelecidas no Edital.

9.6 - A convocação que trata o item anterior será realizada através de publi-
cação no Diário Oficial do Município e por correspondência e, o candidato 
deverá apresentar-se à Prefeitura do Município de Piracicaba/SP na data 
estabelecida no mesmo.

9.7 - Os candidatos convocados deverão apresentar originais e cópia simples 
dos documentos discriminados a seguir: Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (cópia da página contendo a foto e da qualificação civil/pessoal), Certidão 
de Nascimento ou Casamento, Título de Eleitor, Comprovantes de votação nas 2 
(duas) últimas eleições, Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, 
Cédula de Identidade – RG ou RNE, 3 (três) fotos 3x4 recente, Inscrição no PIS/
PASEP ou declaração de firma anterior, informando não haver feito o cadastro, 
Cadastro de Pessoa Física – CPF/CIC, Comprovantes de escolaridade, Cer-
tidão de Nascimento dos filhos, Caderneta de Vacinação do candidato e dos 
filhos menores de 14 anos (se houver), comprovante do tempo de experiência 
quando solicitado e Atestados de Antecedentes Criminais.

9.8 - Caso haja necessidade, a Prefeitura do Município de Piracicaba/SP 
poderá solicitar outros documentos complementares.

9.9 - A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, 
mesmo que verificadas posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição, 
desqualificação e desclassificação do candidato, com todas as decorrências, 
sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal.

9.10 - Por ocasião da admissão, o candidato aprovado no processo seletivo 
fica sujeito ao regime empregatício adotado pela Prefeitura do Município 
de Piracicaba/SP e às normas regulamentadoras atinentes aos servidores 
municipais, condicionando-se a investidura à aprovação em exame médico 
admissional a ser realizado por médico do trabalho, o qual servirá de avalia-
ção de aptidão para o desempenho da função, nos termos deste documento.

9.11 - O candidato cuja deficiência for considerada incompatível com o 
desempenho das funções será desclassificado.

9.12 - No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado 
para uma vaga, o fato será formalizado pelo mesmo através de Termo de 
Desistência Definitiva.

9.13 - O não comparecimento, quando convocado, implicará na sua exclusão 
e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável do processo seletivo, 
comprovado através de Termo de Convocação e Aviso de Recebimento.

9.14 - O candidato classificado se obriga a manter atualizado seu endereço 
para correspondência perante a Prefeitura do Município de Piracicaba/SP, 
após o resultado final.

X – CONSIDERAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE OCUPA-
CIONAL PERTINENTES À ADMISSÃO DE SERVIDORES

10.1 - Deverão os candidatos aprovados e convocados para admissão/
nomeação OBRIGATORIAMENTE submeter-se a exame médico (clínico e/
ou subsidiário) a critério do que determinar o Programa de Controle Médico 
e Saúde Ocupacional – PCMSO – elaborado pelo SESMT-PMP (Serviço de 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho da Prefeitura do Município 
de Piracicaba/SP) vigente na data da realização da avaliação, para obten-
ção do Atestado de Saúde Ocupacional Admissional (ASO-Admissional).

10.2 - Por ocasião dos exames admissionais, os candidatos deverão com-
provar imunização para Hepatite B.

10.3 - Esta avaliação terá caráter eliminatório.

10.4 - A avaliação médica obrigatoriamente obedecerá às indicações de 
incompatibilidades física e mental especificadas para a função.
10.4.1 - Serão consideradas como incompatibilidades para o desempenho 
da função, as condições que obrigatoriamente foram citadas nos requisitos 
especificados para a função, decorrentes da impossibilidade da PMP em 
providenciar adaptações individuais específicas para que o candidato de-
sempenhe adequadamente a função para o qual se candidatou, incluindo o 
fornecimento de órteses, próteses e outros materiais e meios necessários 
para se fazer entender, ler ou ir e vir.
10.4.2 - Será considerado aprovado possibilitando a pertinente contratação 
o candidato que obtiver a classificação como PLENAMENTE APTO ou 
APTO COM RESTRIÇÕES para o exercício das atribuições da função a 
que se candidatou.
10.4.3 - Aqueles que obtiverem a classificação de INAPTO pelo médico 
examinador singular e/ou ratificados pelo Coordenador do Serviço de Enge-
nharia e Segurança no Trabalho da Prefeitura do Município de Piracicaba/
SP serão considerados eliminados do presente processo seletivo, sendo 
vedada a sua contratação.
10.4.4 - Os considerados INAPTOS poderão no prazo de 3 (três) dias da 
data da comunicação da inaptidão, interpor recurso junto ao SESMT-PMP, 
uma única vez, mediante solicitação expressa, anexando obrigatoriamente 
ATESTADOS MÉDICOS emitidos em conformidade com a Resolução do 
Conselho Federal de Medicina n° 1.851/2008, fundamentados por duas ma-
nifestações médicas particulares que atestem saúde perfeita do candidato, 
e se for o caso, anexando cópia autenticada dos resultados de exames 
subsidiários que pretender acostar.
10.4.5 - Por ocasião do recurso, o Coordenador do SESMT-PMP decidirá 
sobre a divergência, pronunciando-se no prazo de até 15 dias ao da data 
do recebimento do recurso.
10.4.6 - Dado o seu caráter eliminatório, o não comparecimento para reali-
zação dos Exames Médicos indicados nas datas e horários agendados pela 
SEMAD (Secretaria Municipal de Administração) e comunicados previa-
mente ao candidato, por e–mail ou telegrama, implicará na sua eliminação 
do processo seletivo.
10.4.7 - A comunicação da aptidão para fins de autorização da posse será 
feita diretamente entre SESMT-PMP e o departamento competente da 
SEMAD, via internet, e somente poderá ser feita depois da emissão do 
respectivo ASO ADMISSIONAL com a aposição da assinatura do Coor-
denador do SESMT-PMP, dispensando a disponibilização dos respectivos 
ASO’s aos candidatos.
10.4.8 - Estes ficaram arquivados no SESMT-PMP, sendo que a primeira via 
selada ficará em arquivo deste setor para fins de fiscalização, e a segunda via 
será compulsoriamente anexada ao Prontuário Médico Funcional do Servidor.

10.5 - O candidato portador de deficiência aprovado no processo sele-
tivo, quando convocado, antes do exame médico admissional deverá 
submeter–se a exame médico pericial que será realizado pela equipe 
médica do SEMPEM – Serviço Municipal de Perícias Médicas – com a 
finalidade de confirmar de modo definitivo, a deficiência alegada e se 
esta se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto 
Federal nº 3.298/99 e suas alterações e alterações do Decreto Federal 
nº 5.296/04, Sumula do STJ 377/09, assim como se observará se há 
compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições da Função/
Área/Especialidade a ser ocupado.
10.5.1 - O candidato deverá comprovar a condição de Deficiência Física por 
ocasião do exame médico pericial, que deverá obrigatoriamente coincidir 
com as que o candidato declarou e especificou quando da inscrição do 
processo seletivo, mediante laudo médico, (original ou cópia autenticada), 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses anteriores da data do exame 
pericial, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência.
10.5.2 - O SEMPEM notificará diretamente ao SESMT-PMP está condição, 
autorizando a convocação para a realização do exame médico admissional.
10.5.3 - Os que não tiverem confirmada a condição poderão no prazo de 
3 (três) dias da data da comunicação da inaptidão, interpor recurso junto 
ao SESMT-PMP, uma única vez, mediante solicitação expressa, anexando 
obrigatoriamente ATESTADOS MÉDICOS emitidos em conformidade com a 
Resolução do Conselho Federal de Medicina n° 1.851/2008, fundamentados 
por duas manifestações médicas particulares que atestem saúde perfeita do 
candidato, apesar da deficiência constatada, anexando cópia autenticada 
dos resultados de exames subsidiários que pretender acostar, ocasião em 
que o Coordenador do SESMT-PMP decidirá sobre a divergência, pronun-
ciando-se no prazo de até 15 dias ao da data do recebimento do recurso. 
Não havendo a confirmação da condição de portador de deficiência o 
candidato será eliminado.
10.5.4 - O candidato portador de deficiência aprovado no processo seletivo, 
quando convocado para o exame médico admissional terá verificada a aná-
lise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho obedecendo ao disposto 
na lei municipal 1.972/72 e Decretos Municipais relacionados, e no que 
couber ao PCMSO, PPRA, Portarias do SEMPEM e ao Código Internacional 
de Funcionalidade da Organização Mundial de Saúde e consideradas as 
incompatibilidades indicadas para o desempenho da função, decorrentes da 
impossibilidade da PMP em providenciar adaptações individuais específicas 
para que o candidato desempenhe adequadamente a função para o qual se 
candidatou, incluindo o fornecimento de órteses, próteses e outros materiais 
e meios necessários para se fazer entender, ler ou ir e vir.
10.5.5 - Os que não tiverem confirmada a condição poderão no prazo de 
3 (três) dias da data da comunicação da inaptidão, interpor recurso junto 
ao SESMT-PMP, uma única vez, mediante solicitação expressa, anexando 
obrigatoriamente ATESTADOS MÉDICOS emitidos em conformidade com a 
Resolução do Conselho Federal de Medicina n° 1.851/2008, fundamentados 
por duas manifestações médicas particulares que atestem saúde perfeita do 
candidato, apesar da deficiência constatada, anexando cópia autenticada 
dos resultados de exames subsidiários que pretender acostar, ocasião em 
que o Coordenador do SESMT-PMP decidirá sobre a divergência, pronun-
ciando-se no prazo de até 15 dias ao da data do recebimento do recurso. 
Não havendo a confirmação da condição de portador de deficiência o 
candidato será eliminado.
10.5.6 - O candidato portador de deficiência física que obtiver classificação 
de APTO no exame médico admissional não poderá, a qualquer tempo, 
argüir a deficiência apresentada para justificar a concessão de readaptação, 
licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.

10.6 - Orientações sobre critérios e ponderações específicas para os médi-
cos do SESMT-PMP por ocasião das avaliações admissionais:
10.6.1 - Serão observados pelos médicos examinadores e pelo Coordenador do 
SESMT-PMP para a analise dos dados clínicos e/ou de exames subsidiários.
10.6.2 - A aplicação do raciocínio hipocrático com base na semiótica e pro-
pedeutica médica, sendo a percepção clínica soberana a qualquer outra, 
inclusive as de negatividade e/ou positividade de exames subsidiários.
10.6.3 - A classificação indicada como requisito para cada função no que 
se refere ao adequado desempenho da atividade do ponto de vista físico 
e mental que poderá ser:
a)   Trivial (Não requer ponderação específica);
b) Bom (Requer ponderação específica havendo impedimentos devido a 
riscos genéricos relativos para o trabalhador e/ou para terceiros);
c) Ótimo (Requer ponderação específica havendo impedimentos devido a 
riscos genéricos absolutos para o trabalhador e/ou para terceiros);
d) Superior (Requer teste de desempenho específico a ser realizado sob 
medições e análises específicas).

10.7 - Notada pela avaliação clínica e/ou de exames subsidiários a 
indicação e/ou constatação da presença de quadro nosológico, uso de 
medicamentos e/ou de tratamentos médicos, fisioterápicos e outros, não 
informados pelo candidato, mesmo que crônico ou agudo, por ocasião 
da solicitação de respostas ao questionário ocupacional, oportunamente 
observadas pelo médico examinador e/ou pelo Coordenador do SESMT
-PMP, serão consideradas omissões graves e tornam, compulsoriamente, 
o candidato INAPTO.
10.7.1 - A presença de determinadas doenças e/ou condições pré-existentes, 
mesmo que estabilizadas, poderão a critério do médico examinador ser ele-
mentos indicativos de inadequação para o labor, e obrigatoriamente deverão 
ser informadas ao Coordenador do SESMT-PMP a quem caberá à decisão 
final quanto à consideração de APTIDÃO e/ou INAPTIDÃO.
10.7.2 - A positividade dos exames subsidiários, mesmo que passíveis de 
tratamentos em curto período, por indicarem risco epidemiológico para o 
trabalhador e/ou terceiros, será considerado como fator absoluto para indi-
cação da INAPTIDÃO para ponderação do médico examinador, que deverá 
informar ao Coordenador do SESMT-PMP a quem caberá à decisão final 
quanto à consideração de APTIDÃO e/ou INAPTIDÃO.
10.7.3 - A positividade dos exames subsidiários compatível com as in-
formações relatadas no questionário ocupacional, acostadas de relatório 
médico indicando estabilidade do quadro clínico que não justifiquem 
intervenções previsíveis e necessárias, não implicando em risco para 
o trabalhador e para terceiros, poderão ser considerados, a critério do 
médico examinador, mediante confirmação do Coordenador do SESM-
T-PMP, como APTOS.
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10.8 - Observar os critérios do Decreto Federal n° 3298/99: “É considerada 
pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: 
I-  Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, parapa-
resia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência 
de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que 
não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação 
dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004).
II-  Deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
III-  Deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 
em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea 
de quaisquer das condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 
5.296, de 2004);
IV-  Deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.

10.9 - Observar os critérios do Decreto Federal n° 5296/04: Art. 5° - §1o 
Considera-se, para os efeitos deste Decreto: 
I- Pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei no 
10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade 
para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: 
a) Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmen-
tos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cere-
bral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto 
as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções; 
b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 
1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 
c) Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 
em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea 
de quaisquer das condições anteriores; 
II-  Pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no 
conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, 
dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando re-
dução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção.
10.9.1 - O disposto no subitem anterior aplica-se, ainda, às pessoas com 
idade igual ou superior a sessenta anos, gestantes, lactantes e pessoas 
com criança de colo.
10.9.2 - Observar-se-á os critérios da Súmula STJ nº 377: “o portador de visão 
monocular tem direito de concorrer às vagas reservadas aos deficientes”.

XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

11.1 - Toda informação referente à realização do Processo Seletivo será 
fornecida pela empresa EPL Concursos.

11.2 - O prazo de validade do presente Processo Seletivo é de 02 (dois) 
anos, contados da data da homologação do resultado final, podendo ser 
prorrogado por igual período, a critério da Administração.

11.3 - A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes 
instruções e na aceitação tácita das condições do Processo Seletivo, tais 
como se acham estabelecidas neste Edital.

11.4 - A Prefeitura Municipal de Piracicaba e a EPL Concursos não se res-
ponsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações 
referentes a este Processo Seletivo.

11.5 - O candidato deverá manter junto a Prefeitura Municipal de Piracicaba, 
durante o prazo de validade do Processo Seletivo, seu endereço atualizado, 
visando eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação caso 
esta não seja possível, por falta da citada atualização.

11.6 - A aprovação no Processo Seletivo assegura direito à nomeação até 
o número de vagas previstas para cada função, e esta, quando ocorrer, 
obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, o prazo 
de validade do processo e limites de vagas existentes, bem como as que 
vierem a vagar ou que forem criadas posteriormente. Isto vale dizer que 
a administração poderá nomear candidatos aprovados além das vagas 
previstas no anexo I, obedecendo sempre à ordem final de classificação.

11.7 - Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela empresa EPL 
Concursos.

11.8 - Também integram este Edital de Processo Seletivo os anexos:

Anexo I: Funções, Vagas, Requisitos Mínimos Exigidos, Carga Horário 
Máxima, Valor Hora/Aula, Regime de Contratação e Taxa de Inscrição;
Anexo II: Funções, Provas e Número de Questões;
Anexo   III: Cronograma;
Anexo IV: Programa de Prova Objetiva de Múltipla Escolha e Prova Redação;
Anexo  V:  Atribuições das Funções.

11.9 Todas as publicações referentes ao Processo Seletivo estarão disponí-
veis na Internet, no endereço www.eplconcursos.com.br e www.piracicaba.
sp.gov.br, salvo por motivos de força maior.

12.10 Caberá ao Prefeito Municipal a homologação do resultado final.

Piracicaba, 08 de maio de 2014

Comissão do Processo Seletivo

__________

ANEXO I

FUNÇÕES, VAGAS, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS, CARGA HORÁRIO MÁXIMA, VALOR HORA/AULA E TAXA DE INSCRIÇÃO.

Cód. Funções Vagas

Vagas
Reservadas 

Pessoas com 
Deficiência 

(PcD)

Vagas 
Reservadas 
Afrodescen-

dentes

Regime de
Contratação

Valor Hora/
Aula

Em R$

Carga 
Horária 
Máxima
Semanal

Requisitos Mínimos
Taxa de 
Inscrição
Em R$

01 PROFESSOR SUBSTITUTO 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL 22  (2)  (6)

Conforme estabe-
lecido na Lei Mu-
nicipal nº 6.628, de 
15 de dezembro de 
2009 e suas alte-
rações.

12,71 60 horas

Ensino Médio Completo na mo-
dalidade normal (magistério) com 
formação em Educação Infantil 
ou Curso Normal Superior com 
formação em Educação Infantil  
ou  Licenciatura em Pedagogia 
com formação em Educação Infantil

35,00

02 PROFESSOR SUBSTITUTO 
DE ENSINO FUNDAMENTAL 22  (2)  (6)

Conforme  estabe-
lecido na Lei Mu-
nicipal nº 6.628, de 
15 de dezembro de 
2009 e suas alte-
rações.

12,71 60 horas

Diploma de Conclusão do Magis-
tério – 2º Grau, ou Licenciatura em 
Pedagogia, com habilitação especí-
fica em Ensino Fundamental.

35,00

Vagas 44 4 12

Total de Vagas 60

Vagas para as Pessoas com Deficiência - Aos portadores de deficiência serão reservadas 5% (cinco por cento) das contratações levadas a efeito para 
cada função, nos casos em que houver compatibilidade entre a deficiência e as atribuições da função a exercer e que se enquadrem nas categorias 
definidas pelos Decretos Federais no 3.298/1999 e no 5.296/2004 e por suas alterações, considerando-se para aplicação as definições contidas nestes 
dispositivos legais, conforme estabelece a Lei Municipal no 6.246/2008, alterada pela Lei Municipal no 6.591/2009, sendo que as frações decorrentes do 
cálculo percentual somente serão arredondadas para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 0,5 (cinco décimos).  Caso o percentual 
não atinja o decimal de 0,5 (cinco décimos), quando indicar a existência de 5 (cinco) a 10 (dez) vagas, uma delas deverá ser preenchida obrigatoriamente 
por pessoa portadora de deficiência.

Vagas para Pessoas de Raça Negra: Às pessoas da raça negra serão reservadas 20% (vinte por cento) das contratações levadas a efeito para cada função, 
conforme estabelece a Lei Municipal nº 6.246/08 e suas regulamentações, sendo que caso a aplicação deste percentual resulte em número fracionado, 
esta fração deverá ser desprezada.

__________

ANEXO II

TIPOS DE PROVAS E QUANTIDADE DE QUESTÕES 

Funções Tipos de Provas Nº questões Total de pontos por disciplina Total

PROFESSOR SUBSTITUTO 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL / 
PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
ENSINO FUNDAMENTAL

Língua Portuguesa 20 20

100

Matemática 10 10

Conhecimentos Específicos 10 10

Conhecimentos Pedagógicos e Legislação do Ensino 20 20

Redação 01 40

__________

ANEXO III - CRONOGRAMA

Função: Professor Substituto de Educação Infantil e Professor Substituto de Ensino Fundamental

DATA HORÁRIO PROCEDIMENTO / ATIVIDADE

de 12/05 à 
20/05/2014

Das 08h00 do dia 
12/05 até 23h59 do 
dia 20/05/2014

INSCRIÇÕES VIA INTERNET no site: www.eplconcursos.com.br 

21/05/2014 ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO (boleto bancário)

20/05/2014 Data limite para os candidatos inscritos como deficientes postarem o Laudo Médico no Correio

27/05/2014 Divulgação das inscrições deferidas

28 e 29/05/2014 Período de Recurso contra o indeferimento das inscrições

03/06/2014 Edital de Convocação para a Prova Objetiva

03/06/2014 Divulgação do resultado dos eventuais recursos contra o indeferimento das inscrições

08/06/2014 APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E REDAÇÃO 

10/06/2014 Divulgação do Gabarito Preliminar

10/06/2014 Divulgação do Caderno de Questões

11 e 12/06/2014 Período de Recurso contra o Gabarito Preliminar

24/06/2014 - Divulgação do resultado dos eventuais recursos contra os gabaritos
- Divulgação da Classificação Geral

25 e 26/06/2014 Período de Recurso contra a Classificação Geral – Resultado Provisório

01/07/2014
- Divulgação do resultado dos eventuais recursos contra a classificação geral
- Divulgação da Classificação Final
- Homologação 

Obs.: As datas previstas no Cronograma poderão sofrer alterações, sendo divulgadas previamente nos moldes de publicação e divulgação prevista no Edital



PIRACICABA, sexta-feira, 09 de maio de 20146

__________

ANEXO IV

CONTEUDO PROGRAMÁTICO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Conteúdo Programático – Provas Objetivas de Múltipla Escolha e Redação. 

LINGUA PORTUGUÊSA PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL: Interpretação de textos pedagógicos e/ou de matérias 
relativas à Educação. Noções de ortografia, gramática, sintaxe, concor-
dância, sinônimos, antônimos, conjugações e tempos verbais, aplicadas 
aos textos selecionados. 

LÍNGUA PORTUGUESA 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
-CEREJA, William Roberto e MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática 
Reflexiva: Texto, Semântica E Interação. Editora Atual. São Paulo. 4ª 
Edição. 2013 
-DEZOTTI, Maria Celeste Consolin (Coord.). A tradição da fábula. Arara-
quara: FCL- Unesp, 1991. 71p. 
-ELIAS, Vanda Maria; KOCH, Ingedore Villaça. Ler e compreender: os 
sentidos do texto. São Paulo: Editora Contexto, 2006. 
-KOCH, Ingedore G.V. (1989). A coesão textual. São Paulo: Contexto. 
______. (1997). O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto. 
______. (2007). Intertextualidade: diálogos possíveis. São Paulo: Cortez, 
-MANDELA, Nelson. Meus Contos Africanos. Martins Fontes, 2009.156p. 
-MARCUSCHI, Luiz Antônio, Produção textual, análise de gêneros e com-
preensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 296p. 
-SANTOS, Leonor Werneck; RICHE, Rosa Cuba; TEXEIRA, Cláudia Souza. 
Análise e produção de textos . São Paulo: Contexto, 2012. 

RACIOCÍNIO LÓGICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO INFANTIL: Problemas e cálculos envolvendo raciocínio lógico básico. 
Álgebra das Proposições: proposições, tabela verdade, operações com 
proposições, tautologia e contradição. Silogismos: todo, algum e nenhum. 
Análise Combinatória: princípio aditivo e multiplicativo, permutação, arranjo 
e combinação. Probabilidades: experimentos aleatórios, espaço amostral, 
eventos. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, 
coisas, ou eventos fictícios; dedução de novas informações das relações 
fornecidas, e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura 
daquelas relações. Compreensão do processo lógico que, a partir de um 
conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
-MARIANO, Fabrício. (2012) Raciocínio Lógico para Concursos. Série 
Provas e Concursos. 5a ed. São Paulo: Campus. 
-ROCHA, Enrique. (2010) Raciocínio Lógico - Você consegue aprender. 
Série Provas e Concursos. 3a ed. São Paulo: Impetus. 

CONHECIMENTOS PEDAGOGICOS E LEGISLAÇÃO DE ENSINO PARA 
O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL: Educação In-
clusiva. Planejamento Escolar. Didática. Os objetivos sócio-pedagógicos. 
Os conteúdos escolares. Os princípios didáticos. Os métodos de ensino 
aprendizagem. As formas organizadas do ensino. Aplicação de técnicas e 
recursos. Controle e avaliação da aprendizagem. Disciplina e indisciplina 
na Escola. Psicologia da Educação. Ética no Trabalho Docente.
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS/LEGISLAÇÃO: 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
-PARECER CNE/CBE nº 20/2009 – Revisão das Diretrizes Curriculares 
para a Educação Infantil. 
-PARECER CNE/CBE nº 17/2001 – Diretrizes Curriculares para a Educação 
Especial na Educação Básica. 
-RESOLUÇÃO CNE/CEB nº 5/2009 – Fixa as Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a Educação Infantil. 
-LEI FEDERAL 9394 de 20/12/96 e suas alterações – Estabelece as Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional. 
-LEI FEDERAL 8069 de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O EMPREGO DE PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL: Cuidar. Brincar. Aprender em situações orien-
tadas. Interação. Diversidade e individualidade. Aprendizagem significativa 
e conhecimentos prévios. Resolução de problemas. Proximidade com as 
práticas sociais reais. Educar crianças com necessidades especiais. O 
professor de educação infantil - Perfil profissional. Organização do Referen-
cial Curricular Nacional para a educação infantil - Organização por idade. 
Organização em âmbitos e eixos. Componentes curriculares. Objetivos. 
Conteúdos. Organização dos conteúdos por blocos. Seleção de conteúdos. 
Integração dos conteúdos. Orientações didáticas. Organização do tempo. 
Atividades permanentes. Sequência de atividades. Projetos de trabalho. 
Organização do espaço e seleção dos materiais. Observação, registro e 
avaliação formativa. Objetivos gerais da educação infantil. A instituição e 
o projeto educativo - Condições externas. Condições internas. Ambiente 
institucional. Formação do coletivo institucional. Espaço para formação 
continuada. Espaço físico e recursos materiais. Versatilidade do espaço. Os 
recursos materiais. Acessibilidade dos materiais. Segurança do espaço e 
dos materiais. Critérios para formação de grupos de crianças. Organização 
do tempo. Ambiente de cuidados. Parceria com as famílias. Respeito aos 
vários tipos de estruturas familiares. Acolhimento das diferentes culturas, 
valores e crenças sobre educação de crianças. 
Estabelecimento de canais de comunicação. Inclusão do conhecimento 
familiar no trabalho educativo. Acolhimento das 

CONTEUDO PROGRAMÁTICO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
ENSINO FUNDAMENTAL

Língua Portuguesa – 1. Estrutura, análise, compreensão e interpretação de 
textos pedagógicos e/ou educacionais (compreensão geral do texto; ponto 
de vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos 
de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 
2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Emprego dos pronomes. 4. Relações 
semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/
contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância, etc.). 
5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Sintaxe da oração (período 
simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) 
e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 7. 
Emprego de acento. 8. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções 
no texto. 9. Ortografia. 10. Concordâncias verbal e nominal. 11. Regências 
verbal e nominal. 12. Emprego de tempos e modos verbais. 13. Vocabulário. 

Bibliografia sugerida: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa (Domin-
gos Paschoal Cegalla. Editora Companhia Editora Nacional).
Revista Nova Escola (textos acessíveis através do site: www.revistaes-
cola.abril.com)

Matemática - 1. Conjuntos: caracterização, pertinência, inclusão, igualdade e 
intervalos. 2. Conjuntos numéricos. 3. Operações: união, interseção, diferença. 
4. Composição de funções. 5. Função inversa. 6. Principais funções elemen-
tares: 1º grau, 2º grau. 7. Médias aritméticas e geométricas. 8. Progressões 
aritméticas e geométricas. 9. Trigonometria. 10. Geometria. 11. Regra de três 
simples e composta. 12. Juros, desconto e porcentagem. 13. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. 14. Noções de estatística descritiva e probabili-
dade. 15. Resolução de situações-problema e raciocínio lógico.

Bibliografia sugerida: Matemática Completa (José Ruy Giovanni e outros – FTD 
Editora). Matemática - Volume Único - Ensino Médio (Osvaldo Dolce - Gelson 
Iezzi -David Mauro Degenszajn – Atual Editora). Raciocínio Lógico-Quantitativo 
(Augusto C. Morgado - Benjamin Cesar - Editora Elsevier - 4ª Edição - 2010). 
Lógica de Argumentação – Teoria e exercícios (Gyorgy Laszlo Gyuricsa - Yalis 
Editora - 1ª ed – 2006). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: http://
educacao.uol.com.br/matematica; www.somatematica.com.br 

Conhecimentos Gerais – 1. Tópicos relevantes e atuais dos acontecimen-
tos da realidade brasileira e municipal nas áreas sociais, econômica, saúde, 
educação, segurança, política, tecnologia, meio ambiente e habitação. 
Conhecimentos básicos de informática: Word e Internet.

Conhecimentos Específicos - Conceitos de Educação; Função social da escola: 
o papel da escola na atualidade; a dimensão político-pedagógica e o compromisso 
político do educador; A Didática e a formação profissional do professor; Conceitos 
de: Ensino e Aprendizagem; O Planejamento de Ensino e seus componentes; 
Avaliação da Aprendizagem e Avaliação Institucional; Correntes teóricas da Psico-
logia do desenvolvimento e da aprendizagem; Educação e Tecnologia; Educação 
Inclusiva; Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental; Currículo 
em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos; Educação Étnico 
racial; Gestão participativa na escola; A Constituição da Republica Federativa do 
Brasil de 1988: da Educação, da Cultura e do desporto; A LDB de 1996; Princípios, 
Organização do Ensino Brasileiro; Estatuto da Criança e do Adolescente; Diretrizes 
da Educação Especial; Uso das Tecnologias da Informação e Comunicação. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
BEAUCHAMP, Jeanete, PAGEL, Sandra Denise; NASCIMENTO, Aricélia 
Ribeiro. Indagações sobre o Currículo. Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Básica, 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.
br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag3.pdf
BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado 
Federal, 1988. Da Educação, da Cultura e do Desporto
BRASIL. FNDE. Ensino Fundamental de nove anos. Brasília 2006. 
BRASIL. Ministério da Educação – Secretaria de Educação Especial. Política 
Nacional de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva. 
Brasília: MEC/SEESP, 2008. 
BRASIL. Ministério da Educação. Decreto nº 7.611, de 17 de novembro 
de 2011. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Decreto/D7611.htm. 
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998 - 1ª a 4ª série.
CASTORINA, J. A. et.al. Piaget-Vygotski: novas contribuições para o debate. 
São Paulo: Ática. 2000.
FERREIRO, Emília; Teberosky. Psicogênese da língua escrita. Artmed, 1999
FERREIRO, Emília. Passado e Presente dos verbos LER E ESCREVER. 
– 2.ed – São Paulo, Cortez, 2005
HOFFMAN, Jussara. Avaliação Mediadora - uma pratica em construção da 
pré-escola á universidade. Porto Alegre. Mediação 1998
LEI FEDERAL 11.274, de 06 de dezembro de 2006. Altera a redação dos 
artigos 29, 30, 32, e 87 da lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que esta-
belece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 
oficial da rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “Historia e Cultura 
Afro-Brasileira” e dá outras providências.
LEI FEDERAL 9394 de 20/12/96 e suas alterações – Estabelece as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional.
LEI FEDERAL 8069 de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências. 
LERNER, Delia. Ler e Escrever na Escola: o real, o possível e o necessário, 
Porto Alegre, Artmed, 2005
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, (Coleção magistério 
Série Formação do professor), 2008.
MORAES, Arthur Gomes. Ortografia: Ensinar e Aprender. São Paulo, Ática.
MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda Apareci-
da. Novas tecnologias e mediação pedagógica. Campinas : Papirus, 2000.
PARRA, C.; SAIZ, I. (orgs.) Didática da matemática: reflexões psicopedagó-
gicas. Trad. Juan A. Llorens. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

famílias e das crianças na instituição. A entrada na instituição. Os primeiros 
dias. Remanejamento entre os grupos de criança. Substituição de professo-
res. Passagem para a escola. Acolhimento de famílias com necessidades 
especiais. Concepção - Processos de fusão e diferenciação. Construção 
de vínculos. Expressão da sexualidade. Aprendizagem - Imitação. Brincar. 
Oposição. Linguagem. Apropriação da imagem corporal. Objetivos. Con-
teúdos. Orientações didáticas. 
Auto-estima. Escolha. Faz-de-conta. Interação. Imagem. Cuidados. Segu-
rança. Nome. Imagem. Independência e autonomia. Respeito à diversidade. 
Identidade de gênero. Interação. Cuidados pessoais. Jogos e brincadeiras. 
Organizando um ambiente de cuidados essenciais. Proteção. Alimentação. 
Cuidados com os dentes. Banho. Troca de fraldas. Sono e repouso. Orga-
nização do tempo. Atividades permanentes. Sequência de atividades. Pro-
jetos. Observação, registro e avaliação formativa. Presença do Movimento 
na educação infantil: ideias e práticas correntes. A criança e o Movimento: 
O primeiro ano de vida. Crianças de um a três anos. Crianças de quatro a 
cinco anos. Objetivos. 
Conteúdos. Expressividade. Equilíbrio e coordenação. Orientações didá-
ticas. Organização do tempo. Observação, registro e avaliação formativa. 
Presença da Música na educação infantil: ideias e práticas correntes. A 
criança e a Música. Objetivos. Conteúdos. O fazer musical. Apreciação 
musical. Orientações didáticas. Organização do tempo. Oficina. Jogos 
e brincadeiras. Organização do espaço. As fontes sonoras. O registro 
musical. Presença das Artes Visuais na educação infantil: ideias e práticas 
correntes. A criança e as Artes Visuais. Objetivos. Conteúdos. O fazer 
artístico. Apreciação em Artes Visuais. Orientações didáticas. Organi-
zação do tempo. Atividades permanentes. Sequências de atividades. 
Projetos. Organização do espaço. Os recursos materiais. Presença da 
Linguagem Oral e Escrita na educação infantil: ideias e práticas cor-
rentes. A criança e a Linguagem. Desenvolvimento da linguagem oral. 
Desenvolvimento da linguagem escrita. Objetivos. Conteúdos. Falar e 
escutar. Práticas de leitura. Práticas de escrita. Orientações didáticas. 
Ambiente alfabetizador. Organização do tempo. Atividades permanen-
tes. Projetos. Sequência de atividades. Os recursos didáticos e sua 
utilização. Presença dos conhecimentos sobre Natureza e Sociedade 
na educação infantil: ideias e práticas correntes. A criança, a natureza 
e a sociedade. Objetivos. Conteúdos. Organização dos grupos e seu 
modo de ser, viver e trabalhar. Os lugares e suas paisagens. Objetos e 
processos de transformação. Os seres vivos. Os fenômenos da natureza. 
Orientações didáticas. Diversidade de recursos materiais. Diferentes 
formas de sistematização dos conhecimentos. Cooperação. Atividades 
permanentes. Jogos e brincadeiras. Projetos. Organização do espaço. 
Presença da Matemática na educação infantil: ideias e práticas correntes. 
Repetição, memorização e associação. Do concreto ao abstrato. Ativi-
dades pré-numéricas. Jogos e aprendizagem de noções matemáticas. 
A criança e a Matemática. Objetivos. Conteúdos. Números e sistema 
de numeração. Contagem. Notação e escrita numéricas. Operações. 
Grandezas e medidas. Espaço e forma. Orientações didáticas. Jogos e 
brincadeiras. Organização do tempo.
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
-BARBOSA, Maria Carmem Silveira, Projetos Pedagógicos na Educação 
Infantil. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
-BRASIL, Ministério da Educação e desportos. Referencial Curricular Na-
cional para a Educação Infantil, 1998, vol.1, 2 e 3 
-BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Se-
cretaria de Educação Fundamental. Referencial curricular nacional para a 
educação infantil: estratégias e orientações para a educação de crianças 
com necessidades educacionais especiais./ Ministério da Educação - Bra-
sília: MEC, 2001 
-BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Pa-
râmetros Nacionais de Qualidade Para a Educação Infantil/Ministério da 
Educação. Secretaria de Educação Básica - Brasília. DF. v.1 e 2- http://
portal.mec.gov.br/ 
-CRUZ, Nazaré e Fontana, Roseli Ap. Cação, Psicologia e Trabalho Peda-
gógico. Editora Atual, 1997. 
-DECLARAÇÃO DE SALAMANCA e linha de ação sobre necessidades 
educacionais especiais. Brasília: s.1, 1994 
-EDWARD Carolyn, GANDINI Lella e FORMAN George - As cem lingua-
gens da criança: a abordagem de Reggio Emilia na educação da primeira 
infância. Editora Artes Médicas Sul Ltda, 1999. -FARIA, Ana Lucia Goulart 
e Palhares, Marina Silveira - Educação Infantil pós LDB: rumos e desafios. 
Editora Autores Associados, 1999. 
-FARIA, Ana Lucia Goulart e Mello, Sueli Amaral (orgs) – Linguagens Infan-
tis – Outras formas de leitura. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 
2005. – Coleção Polêmicas do Nosso Tempo. 
-KISHIMOTO, Tisuko Morchida, O brincar e a Linguagem. In: Faria, Ana 
Lucia Goulart e Mello, Sueli Amaral (orgs) – O mundo da Escrita no Universo 
da Pequena Infância. Autores Associados, 2005. – Coleção Polêmicas do 
Nosso Tempo, pp.51-73. 
-HORN, Maria da Graça Souza, Sabores, cores, sons, aromas: a organiza-
ção dos espaços na educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
-KUHLMANN Junior, Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem 
histórica - Porto Alegre: Mediação, 1998. 
-ROSSETI, Ferreira et al (org) Os fazeres na Educação Infantil. Editora 
Cortez,1998. 

REDAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 
Tema: Educação Especial
Bibliografia:
OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de (org.). Educação Infantil: muitos 
olhares. São Paulo: Cortez, 2000.
_________. Educação Infantil: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 
2011.
SOUZA, Regina Célia de. A práxis na formação de educadores infantis. Rio 
de Janeiro: DP&A, 2002.
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL. Marcos políticos-legais da educação especial na perspectiva 
da educação inclusiva. Brasília; Secretaria de Educação Especial, 2010.
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SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Editora Artmed, TEBE-
ROSKY, Ana. Aprendendo a escrever. São Paulo: Editora Ática,  1994.
VEIGA, I. P. A. Projeto Político-Pedagógico da Escola: uma construção 
possível. Campinas, SP, Papirus, 2001.
GUEDES PINTO, Ana Lúcia; SILVA, Leila Cristina Borges da; TEMPESTA, 
Maria Cristina da Silva; FONTANA, Roseli Ap. Cação. A Organização do 
Tempo Pedagógico e o Planejamento do Ensino. Brasília: MEC, Secretaria 
da Educação Básica. Secretaria de Educação à Distância. Universidade 
Estadual de Campinas, 2006.
REDAÇÃO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL: 
Tema: Educação Inclusiva 

Bibliografia:
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL. Marcos políticos-legais da educação especial na perspectiva 
da educação inclusiva. Brasília; Secretaria de Educação Especial, 2010. 
FERREIRA, Maria Elisa Caputo. Educação Inclusiva. São Paulo: DP&A, 2006. 
GLAT, Rosana (org.) Educação Inclusiva: cultura e cotidiano escolar. Rio 
de Janeiro: 7 Letras, 2007. 
RODRIGUES, David (org.) Inclusão e educação: doze olhares sobre a 
educação inclusiva. São Paulo: Summus, 2006.

__________

ANEXO V
ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES – DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Professor Substituto de Educação Infantil: 
Substituir o Professor Titular em suas ausências e impedimentos, na Unidade 
Escolar onde tiver fixada sua sede de controle de frequência, em decorrência 
de: dispensa, demissão, exoneração, falecimento, aposentadoria, remane-
jamento; criação de novas unidades ou ampliação das já existentes; afasta-
mentos que a lei considere como de efetivo exercício; licença para tratamento 
de saúde; atendimento de determinação judicial por vagas; impedimento do 
responsável pela regência de classe ou magistério das aulas; reger classes/
turmas e/ou ministrar aulas decorrentes de cargos vagos ou que ainda não 
tenham sido criados, obedecida a legislação vigente; reger classes/turmas 
decorrentes de faltas; participar da elaboração da proposta pedagógica e 
do plano escolar do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
zelar pela aprendizagem da criança; participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional, 
bem como, cumprir o calendário escolar homologado; colaborar com as ativi-
dades de articulação da escola com a família e a comunidade; participar das 
atividades cívicas, culturais e educativas da comunidade escolar; executar e 
manter atualizados os registros escolares e os relatórios de suas atividades 
específicas e fornecer informações sobre as normas estabelecidas; participar 
do horário de trabalho coletivo (HTPC) e HTPI, de acordo com a unidade 
atribuída; banhar e/ou orientar as crianças de acordo com a faixa etária/grau 
de autonomia; atender as crianças com deficiências (PcDs); executar outras 
atividades correlatas determinadas pelo superior imediato.

Professor Substituto de Ensino Fundamental: 
Substituir o Professor Titular em suas ausências e impedimentos, na Unidade 
Escolar onde tiver fixada sua sede de controle de frequência, em decorrência de: 
dispensa, demissão, exoneração, falecimento, aposentadoria, remanejamento; 
criação de novas unidades ou ampliação das já existentes; afastamentos que 
a lei considere como de efetivo exercício; licença para tratamento de saúde; 
atendimento de determinação judicial por vagas; impedimento do responsável 
pela regência de classe ou magistério das aulas; reger classes/turmas e/ou 
ministrar aulas decorrentes de cargos vagos ou que ainda não tenham sido 
criados, obedecida a legislação vigente; reger classes/turmas decorrentes de 
faltas; participar da elaboração da proposta pedagógica e do plano escolar do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem 
do aluno; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional, bem como, cumprir o calendário 
escolar homologado; colaborar com as atividades de articulação da escola com 
a família e a comunidade; participar das atividades cívicas, culturais e educativas 
da comunidade escolar; executar e manter atualizados os registros escolares 
e os relatórios de suas atividades específicas e fornecer informações sobre 
as normas estabelecidas; participar do horário de trabalho coletivo (HTPC) e 
HTPI, de acordo com a unidade atribuída ; executar outras atividades correlatas 
determinadas pelo superior imediato.

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2014

Registro de Preços para fornecimento parcelado de tiras de glicemia e lancetas.

HOMOLOGO o procedimento licitatório acima descrito, conforme ADJUDI-
CAÇÃO realizada pela PREGOEIRA a favor da(s) seguinte(s) empresa(s):

EMPRESA(S) ITEM(S)
Accumed Produtos Hospitalares - Ltda. 01
Roche Diagnóstica Brasil Ltda. 02

Piracicaba, 02 de maio de 2014.
                              

Dr. Pedro Antônio de Mello
Secretária Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES INTERNOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
     PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 39/2014

Aquisição de veículos 0 Km

HOMOLOGO o procedimento licitatório acima descrito, conforme ADJUDI-
CAÇÃO realizada pela PREGOEIRA a favor da(s) seguinte(s) empresa(s):

EMPRESA(S) ITEM(S)
Autêntica Multimarcas Comércio de Automóveis Ltda - EPP 01

Piracicaba, 07 de maio de 2014.
 

ANTONIO FERNANDES FAGANELLO
Secretário Municipal de Transportes Internos

SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

INFORME

A SEMUTTRAN – Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informa as 
tramitações realizadas no período de 01 de Abril de 2.014, até a presente 
data, em relação a classe dos taxistas do Município de Piracicaba.
       
         ALTERAÇÃO DE INSCR DE MOT. AUT. PERMISSIONARIO - MEI
Proc. Nº 131.317/2.012 – Antenor Piton    
         CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MOT. AUXILIAR
Proc. Nº 40.012/2014 – Cleidiniz Aparecida de Oliveira Coelho
Proc. Nº 40.017/2014 -  Antonio Aparecido Dias

         CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO CONDUTOR ESCOLAR
Proc. Nº 103.446/2.012 – Damaris Pereira Gama dos Santos 
  
         CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EX-PERMISSIONARIO 
Proc. Nº 86.596/2012 – Francisco de Assis da Silva 
Proc  Nº   1.268/1983 -  Renato Papetti

         INSCRIÇÃO DE MOTORISTA AUXILIAR AUTÔNOMO
Proc. Nº 44.741/2014 -  Jose Mario Gnaccarini Villela  
Proc. Nº 49.685/2014 -  Jose Antonio de Oliveira Moraes 
Proc. Nº 48.631/2014 -  Fabio Jose Lima Viana 
Proc. Nº 53.372/2014 -  Rubens Albuquerque Andre

         INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES NO CMC
Proc. Nº  66.979/2.014 – T.J.G. Transporte Rápido Ltda ME
    
         TRANSFERÊNCIA DE PERMISSÃO DE PONTO DE TAXI
Proc. Nº   36.373/2014 - Cris Edward Plats de Almeida. 
Proc. Nº   38.637/2014 -  Devair Gimenes Soares 
Proc. Nº   48.633/2014 -  Cleidiniz Aparecida de Oliveira Coelho
Proc. Nº 173.847/2013 - Jose Roberto Erler

         REMANEJAMENTO DE PONTO DE TAXI
Proc. Nº    2.271/1983 - Antonio Cantoni
Proc. Nº  27.676/2002 - Antonio vidotto
Proc. Nº144.012/2013 - Paulo Roberto Calazans Ribas
Proc. Nº  13.923/1991 - Marco Antonio de Souza
Porc. Nº 135.308/2010 - Rafael Takaki de Oliveira
Proc. Nº     2.826/1983 - Lucio Antonio Fantazia
Proc. Nº     3.351/1989 - Jair Fernandes
Proc. Nº     9.044/2006 - Ricardo Piton
Proc. Nº   87.730/2008 - Edson Luiz Costa Gouveia Junior
Proc. Nº   28.681/2001 - Rubens F. Bigaton de Almeida
Proc. Nº   22.671/2.005 – Everton Oriani Sotto
Proc. Nº   31.592 /2.000 – Valter Dias Sampaio

Piracicaba, 02 de Maio de 2.014.

Antonio Fernando Silveira Mello
        Vistorias Especiais

Jorge Akira Kobayaski
Secretario M. De Trânsito e Transportes

SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRABALHO E RENDA

COMUNICADO

A Secretaria Municipal do Trabalho e Renda comunica a todos que possam 
interessar o cancelamento de autorizações e/ou processos emitidas por esta 
secretaria referente a atividade de comércio ambulante neste município no 
mês de ABRIL/2014. 
ANA LUCIA BALISTIERO
CLAUDEVINO DOS REIS
DANIELA APARECIDA DE ALMEIDA PEDRO
IZILDA APARECIDA DE MARCO MUNHOZ
JOÃO BATISTA VICENTE
MARILEY HONORATA
MARISA EMERENCIANO BATISTA DO NASCIMENTO
PAULO BRAINICK
MARIA FRANCO BARBOSA NEVES
VANESSA CRISTIANE BEIRA 

Neusa de Almeida Viana Costa
Chefe do Setor de Economia Informal 

De acordo, encaminhe-se:

Kaline Ferrarezi da Silva
Chefe de Divisão de Qualificação Profissional e Geração de Renda 

COMUNICADO

A Secretaria Municipal do Trabalho e Renda comunica a todos que possam 
interessar as autorizações emitidas por esta secretaria para a atividade de 
comércio ambulante neste município no mês de ABRIL/2014.
ALBANIZA FERREIRA LIMA 
ALICE COSTA BARBOSA
ANA RODRIGUES ROBERTO
ANDRÉIA L. FERRAZ BARBOSA
ANTONINHA E. DE LIMA
CLAUDECI EUGÊNIO DE LIMA
CLAUDETE FERREIRA DA SILVA
CLAUDIA FERREIRA DA SILVA
CLAUDINEI DONIZETE G. DA SILVA
DANIELA CRISTINA G. SILVA
DÁRIO DA SILVA FERREIRA
EDIVALDO PEREIRA DOS SANTOS JR.
EDUARDO MACHADO
ELIANA MACHADO LIMA
ELIANA APARECIDA DE GODOY
ELIZANGELA JANSEM PEREIRA
FELIZOLINA FERREIRA LIMA
GENY RODRIGUES DA LUZ
GILBERTO CAMARGO
INGRID FERNANDA DE OLIVEIRA 
IRACI GOMES DE CARVALHO
IRINEU GOMES DA SILVA
ISABEL CRISTIANE DA SILVA
IVETE M. SAMPAIO RAYMUNDO
JOANA DOROTEA FERREIRA
JOÃO EUDES ALVES BARBOSA
JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
JOSÉ LUIZ DA SILVA
JUDIT DA CONCEIÇÃO DA SILVA
LAURINDO JOSÉ DUARTE
LAURINDO MAESTRO
LOURENÇA R. DE ALMEIDA
LOURIVAL SANTOS 
LUIZ CORREIA SOARES
LUZIA DE FÁTIMA FERRARI
MARIA ALVES DE JESUS
MARIA AP. DOS SANTOS MARTINS
MARIA AP. GOMES DA SILVA
MARIA AP. R. DOS SANTOS GOMES 
MARIA CRISTINA SPINOSA
MARIA DAS GRAÇAS G. S. PEREIRA
MARIA MADALENA RAMELLI
MARIA NAZARÉ DE LIMA
MARIA SÔNIA DA SILVA TITO
MARTA R. DE SOUZA CHAVES
MAURO DONIZETE CUNHA
MIGUEL CARDOSO DE MATOS
PERCY E. ROJAS CAMPOS
RAIMUNDA VIEIRA DOS SANTOS 
ROSANA C. DE CAMARGO MOURA
SIDNEI EUGÊNIO DE LIMA
SÔNIA REGINA G. DA SILVA
SUELI DA SILVA
VALMIR DE JESUS OLIVEIRA
VILMA MARCOLINO

Atenciosamente, 

NEUSA DE ALMEIDA VIANA COSTA
Chefe do Setor de Economia Informal

De acordo e encaminhe-se:

KALINE FERRAREZI DA SILVA
Chefe da Divisão de Qualificação e Geração de Renda

SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS

DIVISÃO DE TRIBUTOS DIVERSOS

Edital de Notificação de Lançamento e Convocação de contribuintes do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza- Alíquota Fixa - nº  04/2014

No cumprimento do disposto da Lei 224/08, comunicamos que pelo presente 
Edital ficam notificados os contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza- Alíquota Fixa-exercício de 2014, que não receberam o carnê 
para pagamento, à comparecerem à Praça de Atendimento, no térreo do 
prédio do Centro Cívico Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho Prates”, 
sito à Rua Antonio Corrêa Barbosa, nº 2233 –  das 08:30 às 16:30 horas, 
ou Poupa Tempo Estadual-Praça da Catedral, das 08h às 17h Segunda a 
Sexta-feira e sábado das 8h às 13h.

Obs. Vencimento da Cota única: 30/05/2014
         Vencimento da 1ª parcela: 30/05/2014
  
OBS: O não atendimento do presente Edital implicará na aplicação das 
penalidades previstas na Lei Complementar nº 224/2008 art.193.

José Admir Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Expediente do dia 17/04/2014

A Prefeitura Municipal de Piracicaba, vem por meio deste, notificar 
a empresa A.J.N.V. De Melo & Cia LTDA – ME, da permanência da 
aplicação da penalidade de multa de 10% calculada sobre o valor do 
contrato, nos termos do artigo 87, inciso II, da lei Federal n° 8.666/93 e 
do item 11.3.2.2. do contrato, conforme parecer n° 314/2014 da Procu-
radoria Geral do Município em folhas 163 à 166, referente o processo 
75.141/12 – P.E. 90/12.

Piracicaba, 17 de abril de 2014

ENG. AGR. FRANCISCO ROGÉRIO VIDAL E SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Piracicaba, 05 de maio de 2014.

Licença para Funcionamento em Horário Especial das 08 as 23:59 horas
Protocolo n.º 176.462/2013 – Hongyan Xiao ME – CONCEDIDO

Pedidos de Cancelamento de Autos de Infração:
AI 6.376 – Metalúrgica Piracica Ltda – INDEFERIDO
AI 6.197 – Febeliano SPE - INDEFERIDO
AI 6.750 – José Eduardo Paesman – INDEFERIDO
AI 6.768 – Canaan Serviços Fotográficos e Franshising Ltda – INDEFERIDO
AI 8.022 – Caio Henrique Villela de Andrade Monteiro – INDEFERIDO
AI 6.478 – Jiyu Empreendimentos e Participações Ltda – INDEFERIDO
AI 6.348 – BINI -  Sociedade de Advogados – INDEFERIDO
AI 8.026 – Edvaldo Augusto Vicente – INDEFERIDO
AI 8.179 – Clube dos Médicos de Piracicaba – INDEFERIDO
AI 5.740 – Lourenço Miguel Puga – INDEFERIDO
AI 6.735 – Ines Gomes Grisotto – INDEFERIDO
AI 6.739 – David Dias – INDEFERIDO
AI 6.587 – Davi Lara Costa – INDEFERIDO
AI 17.247 – Antonio Bueno de Oliveira Neto – INDEFERIDO
AI 6.546 – Claudinei dos Santos França – INDEFERIDO
AI 5.583 – Antonio Ortiz – INDEFERIDO
AI 6.734 – Raquel Moraes de Campos – INDEFERIDO

Redução de Auto de Infração em 90% do valor - DEFERIDO.
AI 6.124 – Jose de Fatima Barbosa
AI 6.285 – Edson Simões Conceição

Transferência de Auto de Infração
AI 6.467 – Dair Bicudo Piai – DEFERIDO

Retificação de Auto de Infração
AI 6.502 – Onde se lê o valor R$ 690,00 (Seiscentos e noventa reais), leia-
se R$ 365,00 (Trezentos e sessenta e cinco reais).

Prorrogação de Prazo
Notificação Preliminar n.º 43.803 – Pedro Rodrigues de Moraes – CONCEDIDO
Protocolo nº 56.191/2014 – Monster Nutrition Suplementos Ltda ME - 
CONCEDIDO

Cancelamento de Notificação Preliminar
Notificação Preliminar nº 6.699 – Weberson Sampaio Frois – INDEFERIDO

Autorização Para Uso de Área Pública
Protocolo n.º 51.803/2.014 – ONG A mantes de Gatos – DEFERIDO
Protocolo nº 41.365/2.014 – SEBRAE – Unidade Regional Piracicaba – 
DEFERIDO
Protocolo nº 46.653/2.014 – ACIPI – DEFERIDO

Autorizações Diversas
Protocolo n.º 23.924/2014 – Centro de Metodos Quantitativos ESALQ 
– Instalação de mini abrigos contendo equipamentos meteorológicos 
– DEFERIDO
Protocolo n.º 45.068/2014 – Perfect Line Suplementação e Fitness - Insta-
lação de balão de ar defronte ao estabelecimento – INDEFERIDO
Protocolo n.º  152.930/2013 – ECPA – divulgação de eventos em cavaletes 
– INDEFERIDO

Autorização para Colocação de Mesa e Cadeira
Protocolo n.º 3.020/1.993 – Roseli Pellegrini Caldana Piracicaba ME – 
INDEFERIDO
Protocolo n.º 97.523/2.013  - Paulo Pavan Restaurante Ltda ME – INDEFERIDO
Protocolo n.º 9.219/1.993 – Furtado e Moral Ltda - DEFERIDO

 TECNgo AMB° REINALDO RABELO FILHO
Chefe da Divisão de Controle e Fiscalização

ENG.º AGR.º FRANCISCO ROGERIO VIDAL E SILVA
Secretário Municipal de Defesa do Meio Ambiente

COMISSÃO PERMANENTE DE 
ABERTURA E JULGAMENTO 

DE LICITAÇÕES

COMUNICADO

CONCORRÊNCIA Nº 03/14

Execução de obras para demolição e reconstrução de Escola Municipal de 
Educação Infantil no bairro Santa Teresinha, com fornecimento de materiais, 
mão de obra e equipamentos.

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações comunica 
que após a análise das propostas apresentadas ao referido certame licitatório 
e com base nas declarações do representante da Unidade Requisitante 
quanto à regularidade das planilhas e os preços estarem compatíveis com 
os praticados no mercado, tendo como participantes as empresas: PRO-
JECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA - EPP, 
FORMA ENGENHARIA LTDA – EPP, ECOCIVIL ENGENHARIA LTDA – 
EPP, MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, QUALITY 
CONSTRUTORA LTDA – EPP, CONFRAN CONSTRUTORA LTDA – EPP, 
IMPERIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e ARION ENGE-
NHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, DELIBEROU por APROVAR, por propor 
menor preço, a empresa PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL 
PIRACICABA LTDA - EPP.
Publique-se e aguarde-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, conforme 
determina a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Piracicaba, 08 de maio de 2014.

Renato Alves de Oliveira
Presidente

SERVIÇO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO

SETOR DE PROTOCOLO, ARQUIVO E DIVULGAÇÃO
Expediente do dia 7 Maio 2014
Protocolados e Encaminhados

 Protocolos Interessados
 002547/2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
 002548/2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
 002549/2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
 002550/2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
 002551/2014 PROCURADORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA
 002552/2014 JOSÉ APARECIDO MIGUEL
 002553/2014 VALDIR SCOPIN
 002554/2014 RAFAEL MANZIM
 002555/2014 FLAVIO FRANCO CORTE BRILHO
 002556/2014 PATRÍCIA FERNANDA LAMBERTUCCI ROCHA
 002557/2014 RIMEP MOTORES LTDA - EPP
 002558/2014 IRMÃOS VALÉRIOS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
 002559/2014 AMARAL DE ALMEIDA ALVES
 002560/2014 ISMAEL LICIO
 002561/2014 REGINALDO FERREIRA VIEIRA
 002562/2014 JAIR DE BRITO
 002563/2014 TELEFÔNICA BRASIL S/A
 002564/2014 GERA SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S LTDA
 002565/2014 GERA SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S LTDA
 002566/2014 UNINORTE II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
 002567/2014 MARIA DE LOURDES CERON GALVANI
 002568/2014 JOSE APARECIDO TAVARES
 002569/2014 SAFIRA AGROPECUÁRIA LTDA.
 002570/2014 SAFIRA AGROPECUÁRIA LTDA.
 002571/2014 ANDREIA  AP. DE OLIVEIRA CORREA FERRAZ
 002572/2014 PAULITINTAS LTDA.
 002573/2014 OSMAIR UBICES
Despachos
 Protocolos Processo Interessado
 000374/2012 000276/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS: “Arquivado”.
 000993/2011 000662/2011 SETOR DE DIVIDA ATIVA: “Arquivado”.
 001410/2011 000959/2011 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS: “Arquivado”.
 002053/2014 003799/2012 PALERMO AGRÍCOLA S/A: “Deferido”.
 002143/2011 001451/2011 SETOR DE DIVIDA ATIVA: “Arquivado”.
 002233/2014 001756/2014 LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA: “Arquivado”.
 002367/2014 001835/2014 MAGAZINE TORRA TORRA: “Deferido”. PIRACICABA
 002371/2014 004937/2013 PEDRO CHIEA: “Indeferido”.
 002413/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE: “Deferido”. PIRACICABA
 002414/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE: “Deferido”. PIRACICABA
 002443/2014 001859/2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: “Arquivado”.
 002450/2014 MAGDALENA GRANJA PRESOTTO: “Deferido”.
 002518/2014 001902/2014 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO: “Deferido”.
  JARDIM IPANEMA
 002541/2014 JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL: “Deferido em Parte”.DE PIRACICABA
 003237/2011 002135/2011 SETOR DE DIVIDA ATIVA: “Arquivado”.
 004248/2012 002852/2012 SETOR DE DIVIDA ATIVA: “Arquivado”.
 004903/2011 003306/2011 SETOR DE DIVIDA ATIVA: “Arquivado”.
 006727/2013 004937/2013 PEDRO CHIEA: “Concluído”.

PROCESSO Nº 1833/2014

Marcelo Mantovani, Presidente da Comissão Permanente Processante, cons-
tituída através do Ato nº 970 de 02 de dezembro de 2013, faz saber a quantos 
o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que o Senhor Presidente 
do SEMAE determinou a abertura de processo administrativo, devidamente 
autuado sob o nº 1833/2014, contra o servidor José Fernando Domingues, em 
razão dos fatos noticiados no Memorando DMIEM nº. 080/14.

Piracicaba, 07 de maio de 2014. 

Marcelo Mantovani
Presidente da Comissão

PROCESSO Nº 1901/2014

Marcelo Mantovani, Presidente da Comissão Permanente Processante, 
constituída através do Ato nº 970 de 02 de dezembro de 2013, faz saber 
a quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que o Senhor 
Presidente do SEMAE determinou a abertura de processo administrativo, 
devidamente autuado sob o nº 1901/2014, contra o servidor Ronaldo Cris-
tiano Picoli, matrícula funcional nº. 2031-8, em razão do Auto de Infração A 
43 0206618 noticiado pelo Setor de Transportes.

Piracicaba, 07 de maio de 2014. 

Marcelo Mantovani
Presidente da Comissão

COMUNICADO

Antonio Sérgio Pimpinato, Presidente da Comissão Permanente Sindicante 
de Avaliação de Desempenho, constituída através do Ato n.º 979, de 02 de 
dezembro de 2013, faz saber a quantos o presente virem ou dele tiverem 
conhecimento, que foram instaurados processos sindicantes para avaliação 
de desempenho dos servidores abaixo relacionados: 
Giovanna Baccarin Pires, André Vieira Machado, Tifani Uildimara Chiarinelli, 
Silvia Basso dos Anjos, Tais Helena Bueno de Oliveira, Daiana Aparecida 
Correa, Josias Ferreira da Silva, Adalberto Rodrigo Peres Nunes, Rafael 
Manzim, Valdir Scopin, Patrícia Fernanda Lambertucci Rocha.

Piracicaba, 06 de maio de 2014

Presidente da Comissão Permanente
Sindicante de Avaliação de Desempenho

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO N.º 15/2014 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 09/2013
PREGÃO N.º 45/2013 - PROCESSO N.º 1018/2013

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

Contratada: COBRASCAL INDÚSTRIA DE CAL LTDA.
Objeto: acréscimo de quantitativo no importe de aproximadamente 6% 
(seis por cento) sobre a Ata de Registro de Preços, correspondentes a 51 
(cinquenta e uma) toneladas.
Prazo final: 05/05/2014.
Valor do presente termo: R$ 25.379,64 (vinte e cinco mil, trezentos e setenta 
e nove reais e sessenta e quatro centavos).
Valor unitário (tonelada): R$ 497,64 (quatrocentos e noventa e sete reais e 
sessenta e quatro centavos).
Valor total da Ata: R$ 448.373,64 (quatrocentos e quarenta e oito mil, tre-
zentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos).
Dotação 65 – Código Orçamentário 33903000 e Programa de Trabalho 
323200.1751200232.433, do exercício de 2014.
Fundamento Legal: art. 9º do Decreto Municipal nº 13.434/10, c.c. art. 65,  
alínea b, do inciso I, combinado com o parágrafo 1º do mesmo artigo, da 
Lei n.º 8.666/93.
Assinatura: 17/04/2014.

CONVOCAÇÃO 
ASSINATURA DE CONTRATO

PREGÃO N.º 61/2014 - PROCESSO N.º 1547/2014

Convocamos a empresa TOCOSAN COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES 
EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 11.411.517/0001-90, na pessoa com 
poderes para representá-la em ajuste a ser celebrado com o Serviço Mu-
nicipal de Água e Esgoto – SEMAE, decorrente da licitação em epígrafe, 
que tem como objeto o fornecimento de Tubos e Conexões em Chapa de 
Aço Carbono SAE 1020E.
O ajuste deverá ser celebrado entre os dias 12 e 13 de maio de 2014, das 
9 às 12 ou das 14 às 16 horas, nas dependências do SEMAE, na Rua XV 
de novembro, 2200, Piracicaba/SP.   
Salientamos que antes, e como condição para assinatura, deverão ser 
entregues os documentos relacionados no subitem 11 do edital. 
A recusa ou desatenção injustificada acarretará as sanções previstas na 
Lei de Licitações e no Instrumento Convocatório.

Helen Takara
Encarregada de Equipe

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PROCESSO N.º 3713/2012

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

CONVENENTE: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba
CONVENIADA: Banco Bradesco S/A.
CNPJ:  60.746.948/0001-12
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais doze (12) 
meses, referente a prestação de serviços de arrecadação de contas de con-
sumo de Água e utilização de Esgoto e demais documentos de arrecadação.  
Prazo final: 08 de março de 2015.
Assinatura: 27/02/2014.
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AVISO DE LICITAÇÃO

COMUNICADO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2014 - PROCESSO N.º 
3543/2013

Faço saber que os recursos interpostos pelas empresas Unify – Soluções 
em Tecnologia da Informação Ltda. e Fonesat Teleinformática Ltda. - EPP., 
participantes do Pregão n.º 002/2014, Processo Licitatório n.º 3543/2013, 
que tem como objeto a contratação de empresa especializada para locação, 
com instalação, ativação e manutenção inclusas de 01 CPCT TIPO PABX 
CPA-DIGITAL, TARIFADOR, SOLUÇÃO CALL CENTER, com  software de 
supervisão, aparelhos digitais com fone de cabeça com controle de volume 
para recepção e transmissão (handset) e gravador, pelo período de 48 
(quarenta e oito) meses foram deferidos.
Portanto, ficam convocados as empresas supra citadas para a fase de 
lances, para prosseguimento da Sessão Pública do pregão na seguinte 
data: 14/05/2014 às 13h30 minutos no Serviço Municipal de Água e Esgo-
to - SEMAE, com sede na Rua XV de Novembro, n.º 2.200, na cidade de 
Piracicaba, estado de São Paulo.

Piracicaba, 07 de maio de 2014.

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

PODER LEGISLATIVO
PORTARIA No. 46,  DE 01 DE MAIO DE 2014.

(Dispõe sobre promoção de funcionária ocupante
de cargo de provimento efetivo).

JOÃO MANOEL DOS SANTOS, Presidente da Câmara de Vereadores de 
Piracicaba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Fica promovida a funcionária, PATRICIA MIDORI KIMURA, para o 
cargo efetivo de ADVOGADA  I, com referência 5 A - 5 O, em decorrência 
da aprovação em avaliação de desempenho instituída pela Lei no.  5.838/06 
e suas alterações, regulamentada pelo Ato da Presidência no. 04, de 
15/04/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 01/05/2014.

Câmara de Vereadores de Piracicaba, 07 de  maio de 2014.

JOÃO MANOEL DOS SANTOS
- Presidente -

Publicada no Departamento Administrativo e Financeiro da Câmara de 
Vereadores de Piracicaba, em 07 de maio de 2014.

KÁTIA GARCIA MESQUITA
- Diretora do Depto. Administrativo e Financeiro -

AVISO DE LICITAÇÃO

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

Modalidade: Tomada de Preços  nº 003/2014
Objeto: Contratação de Empresa para Reforma do 4º Andar do Prédio Anexo da Câ-
mara de Vereadores de Piracicaba, transformando-o em Centro de Documentação.
Tipo : Regime de empreitada por preço unitário.
Entrega das Propostas: 05/06/2014 às 09:00horas.
Abertura das Propostas: 05/06/2014 às 09:30horas.
Informações e Edital 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) 3403-7009 e (19) 3403-6529.

Piracicaba, 09 de Maio de 2014.

Carlos Alberto de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SALTINHO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2014.
PROCESSO Nº: 276/2014.

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 do menor preço 
apresentado ao referido certame licitatório, adjudicando pelas razões no 
processo expostas, o objeto da Tomada de Preços n.º 004/2014, a empresa: 
A. Alves Limitada.

Saltinho, 06 de maio de 2014.

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA
- Prefeito Municipal -

COMISSÃO PERMANENTE DE ABERTURA E JULGAMENTO  
DE LICITAÇÕES

COMUNICADO - CONVITE Nº: 010/2014

Objeto: execução de obras do sistema de drenagem no Aterro Sanitário 
Municipal, situado na Estrada STH-10, Bairro Barreirinho.

A CPAJL comunica que, após análise dos documentos e das propostas apre-
sentados ao referido certame licitatório, tendo como base o menor preço global 
ofertado, ficando desta forma com a seguinte classificação: 1º) CTA Construções 
e Tecnologias Ambientais Ltda EPP: R$ 108.214,80 (cento e oito mil, duzentos e 
quatorze reais e oitenta centavos); 2º) Pontuali Construtora e Engenharia Ltda: 
R$ 108.436,14 (cento e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quatorze 
centavos); 3º) M.V. Construtora Ltda EPP: R$ 109.150,84 (cento e nove mil, 
cento e cinqüenta reais e oitenta e quatro centavos).
Fica aberto o prazo de 02 (dois) dias úteis contados da publicação deste 
comunicado para eventual interposição de recursos, conforme determina 
no § 6º, do art. 109, da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações. Vencido 
o prazo recursal, e, não havendo interposição de recursos, o processo será 
encaminhado a autoridade superior para homologação e adjudicação do 
objeto desta licitação.

Prefeitura do Município de Saltinho/SP, 08 de maio de 2014.

MARTA REGINA BARRICHELLO
- Presidente da Comissão de Licitações -

COMISSÃO PERMANENTE DE ABERTURA E JULGAMENTO  
DE LICITAÇÕES

COMUNICADO - CONVITE Nº: 013/2014

Objeto: aquisição, por fornecimento parcelado e a pedido, de água mineral 
natural sem gás para o consumo dos funcionários desta municipalidade.

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações comunica 
que, após análise dos documentos e das propostas apresentados ao referido 
certame licitatório, tendo como base os menores preços apresentados pelas 
empresas participantes, ficando com a seguinte classificação:

a) Armando Mendes Gás ME:

ITEM QUANT DESCRIÇÃO MARCA VR. 
UNIT.

VR. 
TOTAL

01 900 
unidades

Água mineral natural sem gás em 
embalagem tipo galão de 20 litros.

Águas de 
São Pedro 3,25 2.925,00

02 1.416 
unidades

Água mineral natural sem gás em 
embalagem tipo galão de 10 litros.

Águas de 
Pedro 2,25 3.186,00

TOTAL R$ = 6.111,00

b) Mazzero Gás e Água Ltda ME:

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO MARCA VR. 
UNIT.

VR.  
TOTAL

03 1.152 
unidades

Água mineral natural sem gás em 
embalagem tipo copo de 200 ml. Jorabel 0,23 264,96

04 60 fardos 
c/12 unid.

Água mineral natural sem gás em 
embalagem tipo garrafa de 500 
ou 510 ml.

Aguaplus 6,00 360,00

TOTAL R$ = 624,96

Fica aberto o prazo de 02 (dois) dias úteis contados da publicação deste 
comunicado para eventual interposição de recursos, conforme determina o 
§ 6º do artigo 109 da Lei Federal Nº: 8.666/93 e posteriores alterações. Ven-
cido o prazo recursal, e, não havendo interposição de recursos, o processo 
será encaminhado à autoridade superior para homologação e adjudicação 
do objeto desta licitação.
Publique-se no Diário Oficial do Município de Piracicaba/SP e no mural da 

Prefeitura do Município de Saltinho/SP.

Prefeitura do Município de Saltinho/SP, 08 de maio de 2014.

MARTA REGINA BARRICHELLO
- Presidente da Comissão de Licitações -

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALTINHO, Estado de São Paulo, juntamen-
te com a Comissão do Processo Seletivo n. 006/2014, nomeada através da 
Portaria nº   1072 de  08 de Abril de 2.014, comunica que, decorrido os prazos  
legais para Recursos referentes às Listas de Classificações Oficiais datadas 
de 24 de Abril de 2.014, e ainda, não havendo pendências quantos a recursos.

RESOLVE:

HOMOLOGAR, o Resultado Final do processo seletivo nº 006/2014 de provas 
para provimento de vaga de Fonoaudiólogo – contrato tempiorário, na con-
formidade dos Editais publicados, em especial a Lista de Classificação Final 
dos candidatos, devidamente datada em 24 de Abril de 2.014, e devidamente 
publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba, afixação no quadro 
de avisos da Prefeitura do Município de Saltinho tudo em conformidade 
com o disposto no Edital.

Saltinho, 08 de Maio de 2.014.

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA
- Prefeito Municipal –

PROCESSO SELETIVO 006/2014

DIVULGAÇÃO DE GABARITO E LISTA DE CLASSIFICADOS

Em cumprimento ao Edital supra, a Comissão do Processo Seletivo nº 
006/2014 nomeada pela Portaria 1072  de 08 de Abril de 2.014, divulga, 
através do presente instrumento, o Gabarito Oficial  e Lista de classificados 
referente ao cargo descrito no Edital Completo, cujas provas objetivas foram 
realizadas no dia 24 de Abril de 2.014.

O Gabarito oficial encontra-se disponível no mural de avisos da Prefeitura 
de Saltinho sito à Avenida Sete de Setembro n. 1733 Centro Saltinho/SP . 

Possíveis recursos referentes ao Gabarito e Lista de Classificados ora divulga-
dos, deverão ser protocolados junto à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAL-
TINHO, no prazo de 02 ( dois) dias da data de publicação, nos termos do Edital.

Para que surtam os efeitos legais e que ninguém alegue ignorância, publica  
o presente termo.

PROCESSO N. 006/2014 
GABARITO OFICIAL 
Emprego temporário

Fonoaudiólogo

Gabarito

1- A 11- E
2- D 12- C
3- B 13- D
4- E 14- C
5- A 15- A
6- D 16- A
7- E 17- B
8- E 18- B
9- A 19- A

10- B 20- E
                      

Lista de Classificados
Processo Seletivo nº 006/2014

Classif.  Candidato
1º  Samira Mendes Angeleli

Saltinho, 24 de Abril de 2.014.

ELISÂNGELA APARECIDA TENCA CAMILLI
Presidente da Comissão do Processo Seletivo

CÂMARA MUNICIPAL
DE SALTINHO

SETOR ADMINISTRATIVO

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO POR 
JORNAL DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Rodrigo Artur - Presidente da Câmara Municipal de Saltinho, comunica  que a 
Câmara Municipal, realizou Contrato de prestação de serviços de publicação 
e divulgação por jornal dos atos da Câmara Municipal.

DO CONTRATO ORIGINAL:
Convite: 02/2013
Contrato: 002/2013
Processo:  0217/2013
Contratada: Centro de Comunicações Folha de Saltinho
Contratante: Câmara Municipal de Saltinho
Objeto: prestação de serviços de publicação e divulgação por jornal dos 
atos da Câmara Municipal
Data : 29 de Abril de 2013
Vigência: De 29 de Abril de 2013 a 29 de Abril de 2014
Valor Total do Contrato : R$ 12.750,00 (doze mil setecentos e cinqüenta reais)
Fonte de Recurso: próprio

DO ADITAMENTO CONTRATUAL N.º 01
Convite: 02/2013
Contrato: 002/2013
Processo:  0217/2013
Contratada: Centro de Comunicações Folha de Saltinho
Contratante: Câmara Municipal de Saltinho
Objeto: prestação de serviços de publicação e divulgação por jornal dos 
atos da Câmara Municipal
Data : 28 de Abril de 2014
Vigência: De 28 de Abril de 2014 a 28 de Abril de 2015
Valor Total do Contrato : R$ 13.464,00 (treze mil, quatrocentos e sessenta 
e quatro reais)
Valor empenhado no exercício de 2014: R$ 9.240,00 (nove mil, duzentos 
e quarenta reais) 
Valor a ser empenhado no exercício de 2015: R$ 4.224,00 (quatro mil, 
duzentos e vinte e quatro reais) 
Fonte de Recurso: próprio

Saltinho, 30 de Abril de 2014

RODRIGO ARTUR
- Presidente -
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SETOR ADMINISTRATIVO

EXTRATO DE CONTRATO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Rodrigo Artur - Presidente da Câmara Municipal de Saltinho, comunica  que 
a Câmara Municipal, realizou Contrato de prestação de serviços de forneci-
mento diário via correio eletrônico ou website:  boletim de publicações em 
nome da Câmara Municipal de Saltinho, Módulos Primeiro (cortesia), Módulo 
Segundo (cortesia), Módulo Terceiro e Módulo Quarto.

DO CONTRATO ORIGINAL:
Contrato: 002/2014
Processo: 293/2014
Contratada: Grifon Brasil Assessoria Ltda
Contratante: Câmara Municipal de Saltinho
Objeto: Fornecer diariamente via correio eletrônico ou website: o boletim 
de publicações em nome da CONTRATANTE, Módulos Primeiro (cortesia), 
Módulo Segundo (cortesia), Módulo Terceiro e Módulo Quarto, conforme 
detalhamento do ANEXO I do contrato.
Data: 03 de Abril de 2014
Vigência: De 03 de Abril de 2014 a 02 de Abril de 2015
Valor Total do Contrato: R$ 3.000,00 (três mil reais)
Valor de desembolso mensal: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 
Valor empenhado no exercício de 2014: R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e 
cinquenta reais)  
Valor a ser empenhado no exercício de 2015: R$ 750,00 (setecentos e 
cinquenta reais) 
Fonte de Recurso: próprio

Saltinho, 16 de Abril de 2014

RODRIGO ARTUR
- Presidente -

IPASP

EXPEDIENTE DO DIA 05 DE MAIO DE 2014
HOMOLOGAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

“DEFERIDO” 

Antonio Roberto Rocha, servidor desta Municipalidade, com registro funcional 
n.º 10.550-9, onde exerce o cargo de Guarda Civil,  junto a Guarda Civil 
Municipal de Piracicaba, contando com o tempo de serviço prestado em 
empresas particulares de: 5754 dias ou 15 (Quinze) anos, 09 (nove) meses 
e 09 (nove) dias, incluindo tempo da Prefeitura Municipal de Piracicaba em 
que a contribuição foi recolhida em favor do INSS. Protocolo n.º 42191/2014

Cesar Aparecido Fuentes, servidor desta Municipalidade, com registro 
funcional n.º 8.159-2, onde exerce o cargo de Tratorista,  junto a Secretária 
de Trânsito e Transporte, contando com o tempo de serviço prestado em 
empresas particulares de: 2463 dias ou 06 (Seis) anos, 09 (nove) meses 
e 03 (três) dias, incluindo tempo da Prefeitura Municipal de Piracicaba em 
que a contribuição foi recolhida em favor do INSS. Protocolo n.º 55174/2014

João Alves Dias, servidor desta Municipalidade, com registro funcional n.º 
10.749-6, onde exerce o cargo de Pedreirol,  junto a Secretária Municipal de 
Agricultura e Abastecimento, contando com o tempo de serviço prestado em 
empresas particulares de: 3056 dias ou 08 (Oito) anos, 04 (quatro) meses 
e 16 (dezesseis) dias. Protocolo n.º 54423/2014

Luiz Carlos Rodrigues de Moraes, servidor desta Municipalidade, com regis-
tro funcional n.º 4.232-6, onde exerce o cargo de Engenheiro Civil Sênior,  
junto a Secretária de Trânsito e Transporte, contando com o tempo de serviço 
prestado em empresas particulares de: 5924 dias ou 16 (Dezesseis) anos, 
02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias, incluindo tempo da Prefeitura 
Municipal de Piracicaba em que a contribuição foi recolhida em favor do 
INSS. Protocolo n.º 61338/2014

Maria das Dores Santos Januario, servidor desta Municipalidade, com 
registro funcional n.º 8.069-9, onde exerce o cargo de Merendeiro,  junto 
a Secretária de Educação, contando com o tempo de serviço prestado em 
empresas particulares de: 2834 dias ou 07 (Sete) anos, 09 (nove) meses e 
09 (nove) dias, incluindo tempo da Prefeitura Municipal de Piracicaba em 
que a contribuição foi recolhida em favor do INSS. Protocolo n.º 59600/2014

Secretaria Geral

PROCON
SERVIÇO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON

Em cumprimento à disposição contida no Decreto Municipal nº.  13.298, de 
15 de outubro de 2009, alterado pelo Decreto municipal nº 14.495, de 20 de 
janeiro de 2012, que regulamenta da Lei Municipal nº. 5.710, de 04 de abril 
de 2006, fica o estabelecimento abaixo relacionado INTIMADO da DECISÃO 
DO SERVIÇO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON.

As partes poderão  recorrer da DECISÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE DE-
FESA DO CONSUMIDOR – PROCON, no prazo de 10 (dez) dias, contados 
da data da INTIMAÇÃO, mediante interposição de RECURSO, conforme 
disposto no art. 18 do referido Decreto Municipal.

SERVIÇO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON

Auto de 
Advertência

Nº do
Processo

Estabelecimento  - 
CNPJ

Data  
Autuação Impugnação Decisão

Advertência 
052 série A1

2014-
69088

Itau Unibanco S.A.-
60.701.190/0093-14 22/04/14 Não Advertência

Mantida

ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE 
DE FUTEBOL VARZIANO DE  

PIRACICABA E REGIÃO 

 Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Ficam convocados as associações e associados filiados, da  Associação 
Independente de Futebol Varziano de  Piracicaba e Região de Futebol, a 
comparecerem na  Assembléia Geral Extraordinária,  a ser realizada no dia 
25 de maio de 2014, à Rua Silva Jardim nº 867, Bairro Alto, Piracicaba-SP, 
com a primeira convocação às 19:30 horas, com a presença de metade 
mais um  dos associados quites e em segunda convocação as 20:00 horas 
com qualquer numero de  associados  presentes para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia:

- Esclarecimento sobre os motivos, do atraso em realizar novas eleições;
- Eleição e posse do Conselho Deliberativo
- Eleição e posse da Diretoria Executiva e  Conselho Fiscal

Piracicaba, 02 de maio de 2014

Roque Emidio
Presidente

GREMIO RECREATIVO 
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Assembléia Geral Extraordinária

Edital de Convocação 

Usando das atribuições que lhe confere o estatuto social, a Presidenta 
da Diretoria do Grêmio Recreativo  Escola de Samba Amigos da Rua do 
Porto, comunica que ficam os senhores associados maiores de 18 anos, 
quites com os cofres sociais, e em pleno gozo de seus direitos estatutários, 
convocados a participar da Assembléia a ser realizada no dia 20 de maio de 
2014, na Rua Antonio Corrêa Barbosa 1021, Centro, Piracicaba-SP, com a 
primeira convocação às 19:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) ou 
a maioria dos associados e em segunda convocação as 20:00 horas, sendo 
validas as decisões, com número mínimo de 1/3 de associados presentes, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Pedido de demissão do Tesoureiro    

Piracicaba, 05 de maio de 2014.

JOÃO ROBERTO FRANCISCO
Presidente
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