
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
notifica a conveniada “Centro de Monitoramento 
Ambiental da Serra do Itapety” – CEMASI 
(inscrita no CNPJ/MF sob n° 58.483.884/0001-
62), em decorrência da não prestação contas 
de repasse da segunda parcela do convênio 
nº 202/2009, referente à atividades de 
preservação ambiental dos recursos naturais 
do Município de Pindamonhangaba e na Área 
de Proteção Ambiental - APA Federal da Serra 
da Mantiqueira, bem como projetos e atividade 
de interesse histórico e cultural do Município, 
restando débito remanescente no valor de R$ 
18.085,23 (dezoito mil, oitenta e cinco reais e 
vinte e três centavos), na forma da Cláusula 6.6 
do citado convênio, ou proceda sua devolução 
no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 
inscrição do débito na dívida ativa.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
notifica a conveniada “Centro de 
Monitoramento Ambiental da Serra do 
Itapety”  - CEMASI, inscrita no CNPJ/MF sob 
n° 58.483.884/0001-62, a efetuar a prestação 
de contas de parcela repassada no convênio 
200/2009, referente ao objeto Arquivo Histórico 
“Dr. Waldomiro Benedito de Abreu”, restando 
débito remanescente do valor de R$ 14.042,41 
(quatorze mil e quarenta e dois reais e quarenta 
e um centavos), na forma da Cláusula 11ª do 
citado convênio, ou proceda sua devolução no 
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inscrição 
do débito na dívida ativa.

Tecnored Desenvolvimento Tecnológico S.A.
(Companhia Fechada) - CNPJ/ME nº 31.605.512/0001-05 - NIRE 35.300.320.310

Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 28 de novembro de 2019
1. Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de novembro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da 
Tecnored Desenvolvimento Tecnológico S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Marechal Deodoro 
da Fonseca, nº 18, salas 05 e 06, Jardim Boa Vista, na cidade de Pindamonhangaba, estado de 
São Paulo, CEP 12.401-010. 2. Convocação, Presença e Quorum: Nos termos do artigo 19 do 
Estatuto Social da Companhia, foram dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista 
a presença da maioria dos membros em exercício do Conselho de Administração, a saber, Srs. 
Stephen Michael Potter, Membro Efetivo e Presidente, Rogerio Tavares Nogueira, Membro Efetivo 
e Vice-Presidente e Rogerio Tales Silva Carneiro, Membro Efetivo. Verificado, portanto, quorum 
suficiente para a instalação dessa reunião e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. 
3. Mesa: Sr. Stephen Michael Potter - Presidente; Sra. Roberta Gomes de Oliveira- Secretária.  
4. Ordem do Dia: Analisar, discutir e, se for o caso, aprovar, a eleição de membro da Diretoria.  
5. Deliberações tomadas por unanimidade: Os membros do Conselho de Administração 
aprovaram, a unanimidade e sem quaisquer ressalvas: 5.1. A lavratura da presente ata sob a 
forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, 
ficando a Secretária autorizada a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para cumprir com 
as disposições legais em vigor; 5.2. Consignar as renúncias dos Srs. Hermes Joaquim Ferreira 
Filho e Rogerio Tales Silva Carneiro aos cargos de, respectivamente, Diretor-Presidente e Diretor 
da Companhia, aos quais foram consignados votos de agradecimentos pelos relevantes serviços 
prestados à companhia, restando extinto o prazo de gestão que findaria em 21 de dezembro de 
2019. 5.3. Tendo em vista o disposto no item 5.2 e a alteração promovida no artigo 25 do Estatuto 
Social da Companhia, aprovada na AGE de 28 de novembro de 2019, a eleição dos seguintes 
membros da diretoria, com prazo de gestão até a terceira reunião do Conselho de Administração de 
apreciação das Demonstrações Financeiras que se realizar após suas eleições, tal seja, até 2022: 
(a) Ludmila Lopes Nascimento Brasil, brasileira, casada, contadora, portadora da carteira de 
identidade nº 11760084-1, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 080.636.717-24, 
residente e domiciliada na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de 
Botafogo, nº 186, 17º andar, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, 
para o cargo de Diretora-Presidente; (b) Dimas Bahiense Moreira, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da carteira de identidade nº 14.218.019, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 364.163.397-49, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço 
comercial na Praia de Botafogo, nº 186, 17º andar, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, para o cargo de Diretor. 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, após lida e aprovada, foi assinada 
por todos os conselheiros presentes. Pindamonhangaba, SP, 28 de novembro de 2019. Assinaturas: 
Mesa: Stephen Michael Potter - Presidente; Roberta Gomes de Oliveira - Secretária. Conselheiros: 
Stephen Michael Potter - Membro Efetivo e Presidente; Rogerio Tavares Nogueira - Membro Efetivo 
e Vice-Presidente; Rogerio Tales Silva Carneiro - Membro Efetivo. Jucesp - Certifico o registro sob 
o nº 31.628/20-5 - 15/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Digital nº: 1002910-79.2018.8.26.0445
Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: Maria Lucia Cesário
Requerido: Gilson de Paula Cesário

Justiça Gratuita

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE GILSON DE PAULA CESÁRIO, REQUERIDO POR MARIA LUCIA 
CESÁRIO - PROCESSO Nº1002910-79.2018.8.26.0445.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, Dr(a). HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 08/10/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de GILSON DE PAULA CESÁRIO, 
CPF 241.049.508-74, residente na Estrada Municipal das Campinas, 92, Pindamonhangaba – SP, 
declarando-o(a) relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Maria Lucia Cesário 
que o representará em todos os atos e negócios jurídicos. O presente edital será publicado por 
três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de dezembro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA- FORO DE PINDAMONHANGABA - 3ª VARA CÍVEL 

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Digital nº: 1002910-79.2018.8.26.0445
Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: Maria Lucia Cesário
Requerido: Gilson de Paula Cesário

Justiça Gratuita
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO 
DE GILSON DE PAULA CESÁRIO, REQUERIDO POR MARIA LUCIA CESÁRIO - PROCESSO 
Nº1002910-79.2018.8.26.0445.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, Dr(a). HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 08/10/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de GILSON DE PAULA CESÁRIO, 
CPF 241.049.508-74, residente na Estrada Municipal das Campinas, 92, Pindamonhangaba 
– SP, declarando-o(a) relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Maria Lucia Cesário que 
o representará em todos os atos e negócios jurídicos. O presente edital será publicado por três 
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de dezembro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Digital nº: 1006206-46.2017.8.26.0445
Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: Maria das Dores Rosa Ribeiro
Requerido: Francisco Leonardo Ribeiro Dias

Justiça Gratuita

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DIAS, REQUERIDO POR 
MARIA DAS DORES ROSA RIBEIRO - PROCESSO Nº1006206-46.2017.8.26.0445.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, Dr(a). HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 02/10/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de FRANCISCO LEONARDO 
RIBEIRO DIAS, CPF 365.727.518-56, residente na rua Coronel Frederico Antonio Teixeira 
Souto, 144, e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Maria 
das Dores Rosa Ribeiro, que o assistirá em todos os negócios jurídicos com conteúdo 
patrimonial superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo nacional; assim como na 
administração do patrimônio dele. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo 
de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 13 de dezembro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA- FORO DE PINDAMONHANGABA - 3ª VARA CÍVEL 

EDITAL DE INTERDIÇÃO
Processo Digital nº: 1006206-46.2017.8.26.0445
Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: Maria das Dores Rosa Ribeiro
Requerido: Francisco Leonardo Ribeiro Dias

Justiça Gratuita
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO 
DE FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DIAS, REQUERIDO POR MARIA DAS DORES ROSA 
RIBEIRO - PROCESSO Nº1006206-46.2017.8.26.0445.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
Dr(a). HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 02/10/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO 
DIAS, CPF 365.727.518-56, residente na rua Coronel Frederico Antonio Teixeira Souto, 144, e 
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Maria das Dores Rosa 
Ribeiro, que o assistirá em todos os negócios jurídicos com conteúdo patrimonial superior a 10% 
(dez por cento) do salário mínimo nacional; assim como na administração do patrimônio dele. O 
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de dezembro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CONSELHO MUNICIPAL DE 
CULTURA

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA
Reunião do Conselho Municipal de Cultura

Contamos com sua presença na próxima 
reunião deste conselho.
Data: 28 de janeiro – terça-feira
Horário: 19h
Local: Palacete 10 de Julho – Rua Deputado 
Claro César, 33 - Centro

Pauta
*  Aprovação da ata anterior
*  Regimento interno
*  Programa de oficinas culturais
*  Formação de comissões
*  Informes gerais
Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2020

WAGNER EDUARDO CONCEIÇÃO SOUZA
Presidente do Conselho 

Municipal de Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS 
DE LICITAÇÃO

*** CANCELAMENTO ***
PREGÃO Nº 001/2020 (PMP 675/2020) 
Fica cancelada a publicação do aviso de 
abertura da licitação supra, que cuida de 
“aquisição de pistola TH380”, veiculada no dia 
17/01/2020, p 05, desta Tribuna do Norte, para 
correção da especificação do objeto licitado e 
demais anexos. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 176/2018 (PMP 28213/2018) 
Foi firmado o aditamento 02/2019, de 
09/12/2019, ao contrato 205/2018, que cuida 
de “contratação de empresa especializada 
em serviços continuados de manutenção 
preventiva e corretiva em veículos automotores, 
por demanda, com fornecimento de peças de 
reposição e acessórios originais e genuínos, 
para a frota de veículos da Secretaria de 
Saúde e Assistência Social do Município de 
Pindamonhangaba/SP”, para prorrogação até 
18/03/2020, e reajuste de 3,4512%, passando 
o valor total para R$ 198.928,59, assinando 
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e 
pela contratada, empresa Elizandra Mara de 
Lima Peças ME, a Sra Elizandra Mara de Lima.

EDITAL DE REQUISITOS PARA 
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS, 

BEBIDAS E ADEREÇOS - CARNAVAL 2020

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria Municipal de Administração 
- Departamento de Administração - Divisão de 
Posturas Municipal, através do presente Edital 
de Requisitos, torna pública a convocação 
de pessoas interessadas em comercializar 
alimentos, adereços e bebidas (água, suco, 
refrigerante, cerveja, chopp, energético e vodca 
ice) do Carnaval 2020.
O Carnaval 2020 será realizado nos dias 22 
a 25 de fevereiro de 2020, no Parque José 
Antônio de Oliveira – Zé do Jornal (Parque da 
Cidade) – localizado às margens do Anel Viário, 
sendo aberto ao público em geral. 
Serão disponibilizados 20 (vinte) espaços dos 
quais: 3 (três) destinados à pipoqueiros; 01 (um) 
destinados a adereços; 02 (dois) destinados a 
brinquedos; 14 (catorze) destinados a barracas 
de alimentação em geral e bebidas a serem 
sorteados entre os interessados que atenderem 
as exigências abaixo descritas:
a) Cada barraca poderá utilizar espaço 
máximo de três metros por três metros (3x3m), 
previamente demarcados;
b) Os pipoqueiros irão trabalhar com 
carrinho comum e terão espaço detalhado 
separadamente das barracas.
c) Os interessados nas vagas acima devem 
estar com a documentação regulamentada com 
a Prefeitura com relação a eventos anteriores, 
se for o caso;
d) Apresentar comprovante de endereço 
em nome do requerente no município de 
Pindamonhangaba.
e) Os vendedores de alimento deverão 
apresentar declaração ou certificação de curso 
presencial ou a distância em Boas Práticas 
em Serviços de Alimentação (manipulação de 
alimentos).
f) Aos pipoqueiros, barracas de adereços e 
brinquedos, NÃO será permitido a venda de 
bebidas.

1 – Das inscrições
1.1 – As inscrições para os interessados 
em participar do sorteio dos espaços para 
ambulantes na Carnaval 2020, deverão ser 
feitas nos dias 14 de fevereiro de 2020, junto 
ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, ou na 
Subprefeitura de Moreira César, Avenida José 
Augusto Mesquita, 170 – Centro, no horário das 
8h00 às 17h00.
1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia do comprovante de residência no 
nome da pessoa interessada em trabalhar no 
evento;
c) Requerimento devidamente preenchido, a 
ser retirado no Setor de Protocolo, constando 
TODOS os produtos a serem comercializados;
d) Certificado ou Declaração de curso 
presencial ou a distância em Boas Práticas 
em Serviços de Alimentação (manipulação de 
alimentos), uso de avental, toca, máscara e 
manter os alimentos em recipientes tampados.
1.3 – Só serão consideradas válidas para o 
sorteio, inscrições de pessoas maiores de 18 
anos;
1.4 – Os vendedores ambulantes sorteados 
para o Matinoite 2020 na Praça do Quartel, 
NÃO poderão se inscrever para o Carnaval 
2020 no Parque da Cidade em decorrência dos 
dois eventos serem nos mesmos dias;
1.5 – A prefeitura não irá fornecer cópia de 
documento referente a processos de anos 
anteriores.

2 – Da atividade a ser licenciada:
2.1 – Será licenciado o comércio eventual de 
alimentos e bebidas alcoólicas e não alcoólicas, 
adereços e brinquedos, no Carnaval 2020 no 
Parque da Cidade, no endereço supracitado, 
sendo a localização dos locais para venda, 
demarcada pela Divisão de Posturas Municipal 
e definidas por sorteio público. 
2.2 – Só será permitido o comércio das 
seguintes bebidas:
2.2.1 Não Alcoólicas:
a) Água
b) Suco
c) Refrigerante
d) Energético
2.2.2 Alcoólicas
a) Cerveja
b) Chopp Pielsen e Vinho
c) Vodca somente ICE
2.3 – É PROIBIDA a venda de bebidas em 
recipientes de vidro, sendo o vendedor sujeito 
a autuação e cassação da devida autorização 
conforme previsto na legislação vigente.
2.3.1 – É PROIBIDO o comércio de CAMARÃO 
em qualquer uma de suas formas de preparo;
2.4 – Não será permitida a montagem de 
qualquer equipamento diverso do especificado, 
sob pena de aplicação das sanções 
administrativas correspondentes.  
2.4.1 – Fica vedada a utilização de 
equipamentos de propagação sonora, tais 
como: amplificadores, aparelhos de som, 
DVDs, etc. 
2.5 – O vendedor credenciado para executar 
a atividade de comércio eventual agirá 
exclusivamente durante o Carnaval 2020 no 
Parque da Cidade;
2.6 – O horário de funcionamento em hipótese 
alguma poderá ultrapassar o período de 30 
(trinta) minutos após o final das atividades da 
noite, bem como a abertura/montagem das 
barracas, não podem ocorrer antes das 16h00.
2.7 – Não será permitido ao vendedor a 
montagem após às 18h ou o início do evento.
2.8– É expressamente proibida a venda de 
bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, 
devendo o responsável pelo local manter essa 
informação visível em seu ponto de vendas.
2.9– Durante o evento, o credenciado deverá 
manter consigo a devida autorização emitida 
pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
bem como documento com foto;

2.10 – A atividade poderá ser exercida somente 
pelo credenciado, sendo vedado o exercício por 
procuração ou preposto;

3 – Dos ambulantes de alimentação
3.1 – Será exigido das pessoas interessadas 
em participar do evento como vendedor 
ambulante de produtos alimentícios o curso 
de Boas Práticas em Serviços de Alimentação 
(manipulação de alimentos)
3.2 – Terá o interessado que apresentar, 
até o dia do sorteio, cópia da declaração ou 
documento similar de conclusão do curso para 
ser anexado em seu processo;
3.3 – O curso de Boas Práticas em Serviços 
de Alimentação é oferecido de forma gratuita 
com emissão de Declaração de Conclusão, 
através do site https://m.sebrae.com.br/sites/
PortalSebrae/cursosonline/bpsa-boas-praticas-
nos-serviços-de-alimentacao,d470b8a6a28bb
610VgnVCM1000004c00210aRCRD embora 
seja de livre escolha o local e a forma de 
aprendizagem;
3.4 – Além do curso de boas práticas, o 
sorteado deverá ainda atender as seguintes 
normas sanitárias:
3.4.1 – Estar em boas condições de saúde 
e não apresentar lesões cutâneas, sinais e 
sintomas de infecções respiratórias, oculares 
e intestinais;
3.4.2 – Apresentar asseado, com mãos limpas, 
unhas curtas, sem esmaltes ou adornos;
3.4.3 – Estar uniformizados em boas condições 
de limpeza na cor clara, deve utilizar protetor 
para os cabelos, de forma a conter todo o 
cabelo e calçados fechados;
3.4.4 – Evitar hábitos como falar, cantar, 
assobiar, tossir, espirrar, cuspir sobre os 
produtos, mascar goma, palito, fósforo ou 
similares, chupar balas, comer ou experimentar 
alimentos com as mãos, tocar no corpo, colocar 
o dedo no nariz, ouvido, assoar o nariz, mexer 
nos cabelos ou pentear, enxugar o suor com as 
mãos, panos ou qualquer peça da vestimenta, 
fumar, usar celular ou em qualquer outro objeto 
alheio a atividade;
3.4.5 – Embalagens, matérias-primas, 
ingredientes, alimentos preparados que 
necessitam ou não de refrigeração deve 
ser identificado, protegidos e armazenados 
adequadamente, de acordo com suas 
características e necessidades de localização 
e organização;
3.4.6 – É proibida a exposição de alimentos 
manipulados ou prontos para o consumo não 
embalados, sema proteção adequada contra 
insetos, poeira, etc;
3.4.7 – Os alimentos semi-preparados ou 
preparados devem ser manuseados com 
pegadores ou instrumentos apropriados, sem 
contato manual;
3.4.8 – Todos os equipamentos ambulantes 
devem ser mantidos limpos e em bom estado 
de conservação;
3.4.9 – Doces e outros produtos de confeitaria 
produzidos e vendidos por unidades, fora 
da embalagem original múltipla, devem ser 
apresentados ao consumidor pré-embalados 
em papel transparente ou plásticos não 
reciclado;
3.4.10 – Os alimentos semi-preparados ou 
prontos para cocção, fritura ou montagem, 
devem estar embalados adequadamente, de 
acordo com suas características, conservados 
em refrigeração (refrigerador ou freezers) 
em temperatura de até 6ºC, ou outro meio 
de conservação em baixa temperatura pode 
ser em recipiente isotérmico, provido de gelo 
reciclável e limpo.
3.4.11 – Os alimentos fritos ou cozidos devem 
ser conservados à temperatura de 65ºC;
3.4.12 – Produtos com condimentos, molhos e 
temperos para sanduiches e similares devem 
ser oferecidos em sachets individual, vedada 
a utilização de dispensadores de uso repetido;
3.4.13 – As bebidas somente podem ser 
comercializadas nas embalagens originais;
3.4.14 – Deve ser mantido nas instalações 
dispensador com álcool gel 70º para 
higienização das mãos.

4 – Do sorteio das vagas:
4.1 – O sorteio das vagas será aberto ao 
público, realizado mediante a presença dos 
interessados no dia 18/02/2020 no auditório 
da Prefeitura, sito a Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso, nos 
seguintes horários:
a) Sorteio dos espaços para Pipoca, Barraca de 
Adereços e brinquedos, às 10h00min;
b) Sorteio dos espaços para Barraca de 
alimentação em geral e bebidas, às 15h00min.
4.1.1 – Pede-se a chegada dos interessados 
com 30 (trinta) minutos de antecedência para 
identificação;
4.2 – Participarão do sorteio apenas os 
devidamente inscritos no período citado 
anteriormente que estiverem presentes no dia 
e horário da realização do mesmo;
4.2.1 – Recomenda-se que os participantes 

    7 – Cronograma

 Data Horário

Inscrição 14 fevereiro Das 8h às 17h

Sorteio 18 de fevereiro 10h00 – Pipoca, Adereços e Brinquedos

 15h00 – Barraca de alimentos e bebidas

Entrega das licenças aos sorteados 20 de fevereiro Das 8h às 16h

Contato com eventuais suplentes 21 de fevereiro Dás 8h às 16h

Retirada da licença pelos suplentes 21 de fevereiro vide item 5.5

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

estejam munidos do comprovante recebido pelo 
setor de Protocolo no momento da inscrição;
4.3 – O sorteio definirá por ordem crescente 
os locais a serem ocupados pelos sorteados, 
no Carnaval 2020 no Parque da Cidade, da 
seguinte forma:
a) Serão sorteados três vendedores ambulantes 
de “pipoca” e três suplentes;
b) Será sorteado um vendedor ambulante de 
“adereços” e dois suplentes;
c) Serão sorteados dois vendedores ambulante 
de “brinquedos” e dois suplentes;
d) Serão sorteados catorze vendedores 
ambulantes para “alimentos em geral” e dez 
suplentes.
4.4 – Caso o inscrito não possa comparecer ao 
sorteio por motivos como trabalho ou saúde, 
será aceito a participação de um representante 
mediante a entrega de procuração, que poderá 
ser retirada no setor de Protocolo Municipal, 
anexo ao atestado de saúde ou documento 
timbrado de declaração do local de trabalho 
informando que o requerente está no exercício 
de sua função não podendo se ausentar.
4.4.1 – Os documentos devem estar legíveis 
devidamente datados e assinados.
4.4.2 – Os documentos só serão aceitos antes 
do início do sorteio.
4.5 – Caso haja mais inscritos que o número 
de pessoas comportadas no auditório, o sorteio 
passará a ser realizado em local previamente 
informado através dos veículos oficiais de 
comunicação da Prefeitura (site: <www.
pindamonhangaba.sp.gov.br> ou por meio do 
jornal Tribuna do Norte) em local visível a partir 
do dia 17/02/2020;

5 – Da entrega das licenças
5.1 – A entrega das licenças será realizada 
do dia 20 de fevereiro de 2020, das 8h00 às 
16h00, mediante pagamento do boleto retirado 
no Setor de Atendimento do Paço Municipal;
5.2 – A taxa cobrada será única (válida para 
todos os dias do Festival de Marchinhas 2020) 
e de acordo com os produtos comercializados 
pelo vendedor, sendo elas:
a) 1 e 1/2 UFMPs (Uma e meia Unidades 
Fiscais do Município de Pindamonhangaba) 
para vendedores de adereços e brinquedos: 
R$ 144,93
b) 1  UFMPs (Uma Unidade Fiscal do Município 
de Pindamonhangaba)  para vendedores  de 
alimentos, bebidas: R$ 96,62;
b) 1/2 UFMP (Meia Unidade Fiscal do Município 
de Pindamonhangaba) para Pipocas. R$ 48,31.
5.3 – A não retirada da licença até as 16h00 do 
dia 20/02/2020 acarretará na perda da vaga e 
convocação dos suplentes;
5.4 – Os suplentes se houver vaga, serão 
contatados pelo telefone informado em sua 
inscrição no dia 21/02/2020, devendo retirar 
sua licença até as 16h00 do mesmo dia;
5.4.1 – Serão realizadas três tentativas 
de contato com o interessado em horários 
distintos, registradas em seu processo, caso 
não seja possível estabelecer comunicação, 
o mesmo será recolocado no final da lista de 
suplentes.
5.5 – Caso haja desistência ou faltas, o local 
ficará vago. 

6 – Disposições gerais
6.1 – As barracas, poderão permanecer 
montados no local durante o período em que 
houver o Carnaval 2020 no Parque da Cidade 
(22 a 25 de fevereiro de 2020);
6.1.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pela 
segurança das barracas deixado na praça pelos 
mesmos;
6.2 – Não será autorizado o acréscimo de 
produtos após o protocolo do pedido de licença;
6.3 – Não será permitido o uso de cadeiras e 
mesas fora do espaço cedido aos ambulantes;
6.3.1 – Todo e qualquer equipamento 
utilizado pelo comerciante ambulante, deverá 
permanecer dentro dos limites liberado pela 
prefeitura;
6.4 – Não serão feitas trocas de localização dos 
comerciantes ambulantes ou pipoqueiros, salvo 
motivo de força maior, devidamente expresso 
pela fiscalização;
6.5 – Poderá acarretar em multa, cassação da 
licença e recolhimento de produtos:
 6.5.1 – Comercialização de 
qualquer produto que não conste na licença;
 6.5.2 – Venda de bebidas ou outros 
produtos em vasilhame de vidro;
 6.5.3 – Venda de bebida alcoólica 
a menores de 18 anos;
 6.5.4 – Colocação de mesas e 
cadeiras fora da área liberada;
 6.5.5 – Ausência da pessoa 
credenciada no ato da fiscalização;
6.6 – A energia é de responsabilidade de 
cada sorteado. A prefeitura não disponibilizará 
energia;
6.7 – Os casos omissos serão resolvidos pelo 
Diretor do Departamento de Administração 
ou a quem for delegado competência 
expressa.

EDITAL DE REQUISITOS PARA 
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS, 

BEBIDAS E ADEREÇOS - MATINOITE  2020

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria Municipal de 
Administração – Departamento de 
Administração - Divisão de Posturas Municipal, 
através do presente Edital de Requisitos, torna 
pública a convocação de pessoas interessadas 
em comercializar alimentos, adereços e 
bebidas (água, suco, refrigerante, cerveja, 
chopp, energético e vodca ice) na Matinoite do 
Carnaval 2020.
A Matinoite do Carnaval 2020 será realizado 
nos dias 22 a 25 de fevereiro de 2020, na Praça 
Padre João de Faria Fialho (Praça do Quartel) – 
Centro, sendo aberto ao público em geral. 
Serão disponibilizados 12 (doze) espaços dos 
quais: 1 (hum) destinados a adereços; 01 (hum) 
destinados a brinquedos; 05 (cinco) destinados 
às barracas de alimentação em geral e bebidas 
e 05 (cinco) destinados a Food Truck/Trailers, 
a serem sorteados entre os interessados que 
atenderem as exigências abaixo descritas:
a) Cada barraca poderá utilizar espaço 
máximo de três metros por três metros (3x3m), 
previamente demarcados;
b) Os pipoqueiros irão trabalhar com 
carrinho comum e terão espaço detalhado 
separadamente das barracas.
c) Os sorteados para venda como Food Truck/
Trailer, poderá utilizar espaço máximo de cinco 
metros por três metros (5x3m).
d) Os interessados nas vagas acima deverão 
estar com a documentação regulamentada com 
a Prefeitura com relação a eventos anteriores, 
se for o caso;
e) Apresentar comprovante de endereço 
em nome do requerente no município de 
Pindamonhangaba.
f) Os vendedores de alimento deverão 
apresentar declaração ou certificação de curso 
presencial ou a distância em Boas Práticas 
em Serviços de Alimentação (manipulação de 
alimentos).

1 – Das inscrições:
1.1 – As inscrições para os interessados 
em participar do sorteio dos espaços para 
na Matinoite 2020, deverão ser feitas nos 
dias 13 de fevereiro de 2020, junto ao Setor 
de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, no horário das 
8h00 às 17h00.
1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia do comprovante de residência no 
nome da pessoa interessada em trabalhar no 
evento;
c) Requerimento devidamente preenchido, a 
ser retirado no Setor de Protocolo, constando 
TODOS os produtos a serem comercializados;
d) Certificado ou Declaração de curso 
presencial ou a distância em Boas Práticas 
em Serviços de Alimentação (manipulação de 
alimentos), uso de avental, toca, máscara e 
manter os alimentos em recipientes tampados;
e) Aos interessados em comercializar 
produtos através de Food Truck/Trailer, deverá 
apresentar cópia do documento do veículo, 
placa ou chassi.
1.3 – Só serão consideradas válidas para o 
sorteio, inscrições de pessoas maiores de 18 
anos;
1.4 – Os vendedores ambulantes sorteados 
para o Matinoite 2020 na Praça do Quartel, 
NÃO poderão se inscrever para o Carnaval 
2020 no Parque da Cidade em decorrência dos 
dois eventos serem nos mesmos dias;

2 – Da atividade a ser licenciada:
2.1 – Será licenciado o comércio eventual 
de alimentos e bebidas alcoólicas ou não e 
adereços e brinquedos, na Matinoite 2020, no 
endereço supracitado, sendo a localização dos 
locais para venda, demarcada pela Divisão 
de Posturas Municipal e definidas por sorteio 
público. 
2.2 – Só será permitido o comércio das 
seguintes bebidas:
2.2.1 Não Alcoólicas:
a) Água
b) Suco
c) Refrigerante
d) Energético
2.2.2 Alcoólicas
a) Cerveja
b) Chopp Pielsen e Vinho
c) Vodca somente ICE
2.3 – É PROIBIDA a venda de bebidas em 
recipientes de vidro, sendo o vendedor sujeito 
a autuação e cassação da devida licença 
conforme previsto na legislação vigente.
2.3.1 – É PROIBIDO o comércio de CAMARÃO 
em qualquer uma de suas formas de preparo;
2.4 – Não será permitida a montagem de 
qualquer equipamento diverso do especificado, 
sob pena de aplicação das sanções 
administrativas correspondentes.  
2.4.1 – Fica vedada a utilização de 
equipamentos de propagação sonora, tais 
como: amplificadores, aparelhos de som, 
DVDs, etc. 
2.5– O vendedor credenciado para executar 
a atividade de comércio eventual agirá 
exclusivamente durante a Matinoite 2020;
2.6– O horário de funcionamento em hipótese 
alguma poderá ultrapassar o período de 30 
(trinta) minutos após o final das atividades da 
noite, bem como a abertura/montagem das 
barracas e food/trailers, não podem ocorrer 
antes das 13h00.
2.7 – Não será permitido ao vendedor a 
montagem após às 15h ou o início do evento.
2.8– É expressamente proibida a venda de 
bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, 
devendo o responsável pelo local manter essa 
informação visível em seu ponto de vendas;
2.9– Durante o evento, o credenciado deverá 
manter consigo a devida autorização emitida 
pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
bem como documento com foto;
2.10– A atividade poderá ser exercida somente 

pelo credenciado, sendo vedado o exercício por 
procuração ou preposto;

3 – Dos ambulantes de alimentação
3.1 – Será exigido das pessoas interessadas 
em participar do evento como vendedor 
ambulante de produtos alimentícios o curso 
de Boas Práticas em Serviços de Alimentação 
(manipulação de alimentos)
3.2 – Terá o interessado que apresentar, 
até o dia do sorteio, cópia da declaração ou 
documento similar de conclusão do curso para 
ser anexado em seu processo;
3.3 – O curso de Boas Práticas em Serviços 
de Alimentação é oferecido de forma gratuita 
com emissão de Declaração de Conclusão, 
através do site https://m.sebrae.com.br/sites/
PortalSebrae/cursosonline/bpsa-boas-praticas-
nos-serviços-de-alimentacao,d470b8a6a28bb
610VgnVCM1000004c00210aRCRD embora 
seja de livre escolha o local e a forma de 
aprendizagem;
3.4 – Além do curso de boas práticas, o 
sorteado deverá ainda atender as seguintes 
normas sanitárias:
3.4.1 – Estar em boas condições de saúde 
e não apresentar lesões cutâneas, sinais e 
sintomas de infecções respiratórias, oculares 
e intestinais;
3.4.2 – Apresentar asseado, com mãos limpas, 
unhas curtas, sem esmaltes ou adornos;
3.4.3 – Estar uniformizados em boas condições 
de limpeza na cor clara, deve utilizar protetor 
para os cabelos, de forma a conter todo o 
cabelo e calçados fechados;
3.4.4 – Evitar hábitos como falar, cantar, 
assobiar, tossir, espirrar, cuspir sobre os 
produtos, mascar goma, palito, fósforo ou 
similares, chupar balas, comer ou experimentar 
alimentos com as mãos, tocar no corpo, colocar 
o dedo no nariz, ouvido, assoar o nariz, mexer 
nos cabelos ou pentear, enxugar o suor com as 
mãos, panos ou qualquer peça da vestimenta, 
fumar, usar celular ou em qualquer outro objeto 
alheio a atividade;
3.4.5 – Embalagens, matérias-primas, 
ingredientes, alimentos preparados que 
necessitam ou não de refrigeração deve 
ser identificado, protegidos e armazenados 
adequadamente, de acordo com suas 
características e necessidades de localização 
e organização;
3.4.6 – É proibida a exposição de alimentos 
manipulados ou prontos para o consumo não 
embalados, sema proteção adequada contra 
insetos, poeira, etc;
3.4.7 – Os alimentos semi-preparados ou 
preparados devem ser manuseados com 
pegadores ou instrumentos apropriados, sem 
contato manual;
3.4.8 – Todos os equipamentos ambulantes 
devem ser mantidos limpos e em bom estado 
de conservação;
3.4.9 – Doces e outros produtos de confeitaria 
produzidos e vendidos por unidades, fora 
da embalagem original múltipla, devem ser 
apresentados ao consumidor pré-embalados 
em papel transparente ou plásticos não 
reciclado;
3.4.10 – Os alimentos semi-preparados ou 
prontos para cocção, fritura ou montagem, 
devem estar embalados adequadamente, de 
acordo com suas características, conservados 
em refrigeração (refrigerador ou freezers) 
em temperatura de até 6ºC, ou outro meio 
de conservação em baixa temperatura pode 
ser em recipiente isotérmico, provido de gelo 
reciclável e limpo.
3.4.11 – Os alimentos fritos ou cozidos devem 
ser conservados à temperatura de 65ºC;
3.4.12 – Produtos com condimentos, molhos e 
temperos para sanduiches e similares devem 
ser oferecidos em sachets individual, vedada 
a utilização de dispensadores de uso repetido;
3.4.13 – As bebidas somente podem ser 
comercializadas nas embalagens originais;
3.4.14 – Deve ser mantido nas instalações 
dispensador com álcool gel 70º para 
higienização das mãos.

4 – Do sorteio das vagas:
4.1 – O sorteio das vagas será aberto ao 
público, realizado mediante a presença dos 
interessados no dia 17/02/19 no auditório da 
Prefeitura, sito a Avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso, nos 
seguintes horários:
a) Sorteio dos espaços para Pipoca, espaço 
para Adereços, espaço para brinquedos e Food 
Truck/Trailer, às 10h00min;
b) Sorteio dos espaços para Barraca de 
alimentação em geral e bebidas, às 14h30min.
4.1.1 – Pede-se a chegada dos interessados 
com 30 (trinta) minutos de antecedência para 
identificação;
4.2 – Participarão do sorteio apenas os 
devidamente inscritos no período citado 
anteriormente que estiverem presentes no dia 
e horário da realização do mesmo;
4.2.1 – Recomenda-se que os participantes 
estejam munidos do comprovante recebido pelo 
setor de Protocolo no momento da inscrição;
4.3 – O sorteio definirá por ordem crescente os 

    7 – Cronograma

 Data Horário

Inscrição 13 de fevereiro das 8h às 17h

Sorteio 17 de fevereiro 10h00 – Pipoca e Adereços e Food Trucks

 15h00 – Barraca de alimentos

Entrega das licenças aos sorteados 18 de fevereiro das 8h às 16h

Contato com eventuais suplentes 19 de fevereiro Dás 8h às 15h

Retirada da licença pelos suplentes 19 de Fevereiro vide item 5.5

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

locais a serem ocupados pelos sorteados, na 
Matinoite 2020, da seguinte forma:
a) Serão sorteados dois espaços para 
ambulantes de “pipoca” e dois suplentes;
c) Serão sorteados dois espaços (um espaço 
para cada atividade) para ambulantes de 
“adereços e brinquedos” e dois suplentes;
d) Serão sorteados cinco espaços para 
ambulantes de barracas para “alimentos em 
geral” e cinco suplentes.
e) Serão sorteados cinco espaços para Food 
Truck/Trailer e cinco suplentes.
4.4 – Os sorteados deverão entregar no mesmo 
dia ou no próximo dia, uma foto 3x4 recente, 
devidamente identificada na parte posterior da 
foto, para elaboração das licenças.
4.5 – Caso o inscrito não possa comparecer ao 
sorteio por motivos como trabalho ou saúde, 
será aceito a participação de um representante 
mediante a entrega de procuração, que poderá 
ser retirada no setor de Protocolo Municipal, 
anexo ao atestado de saúde ou documento 
timbrado de declaração do local de trabalho 
informando que o requerente está no exercício 
de sua função não podendo se ausentar.
4.5.1 – Os documentos devem estar legíveis 
devidamente datados e assinados.
4.5.2 – Os documentos só serão aceitos antes 
do início do sorteio.
4.6 – Caso haja mais inscritos que o número 
de pessoas comportadas no auditório, o sorteio 
passará a ser realizado em local previamente 
informado através dos veículos oficiais de 
comunicação da Prefeitura (site: <www.
pindamonhangaba.sp.gov.br> ou por meio do 
jornal Tribuna do Norte) em local visível a partir 
do dia 14/02/2020;

5 – Da entrega das licenças
5.1 – A entrega das licenças será realizada do 
dia 18 de fevereiro de 2020, das 8h00 às 16h00, 
mediante pagamento da taxa de fiscalização 
retirado no Setor de Atendimento do Paço 
Municipal;
5.2 – A taxa cobrada será única (válida 
para todos os dias da Matinoite 2020) e de 
acordo com os produtos comercializados pelo 
vendedor, sendo elas:
a) 1/2 UFMP (Meia Unidade Fiscal do Município 
de Pindamonhangaba) para Pipocas:         R$ 
48,31.
b) 1 UFMP (Uma Unidade Fiscal do Município 
de Pindamonhangaba) para Barracas de 
alimentos e Food Truck/Trailers: R$ 96,62.
c) 1 e 1/2  UFMPs (Uma e meia Unidades 
Fiscais do Município de Pindamonhangaba)  
para vendedores de adereços e brinquedos: 
R$ 144,94
5.3 – A não retirada da licença até as 16h00 
do dia 18/02/20 acarretará na perda da vaga e 
convocação dos suplentes;
5.4 – Os suplentes se houver vaga, serão 
contatados pelo telefone informado em sua 
inscrição no dia 19/02/20, devendo retirar sua 
licença até as 16h00 do mesmo dia;
5.4.1 – Serão realizadas três tentativas 
de contato com o interessado em horários 
distintos, registradas em seu processo, caso 
não seja possível estabelecer comunicação, 
o mesmo será recolocado no final da lista de 
suplentes.
5.5 – Caso haja desistência ou faltas, o local 
ficará vago. 
6 – Disposições gerais
6.1 – As barracas, poderão permanecer 
montados na praça durante o período em que 
houver a Matinoite 2020 (22 a 25 de fevereiro 
de 2020);
6.1.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pela 
segurança das barracas deixado na praça pelos 
mesmos;
6.2 – Não será autorizado o acréscimo de 
produtos após o protocolo do pedido de licença;
6.3 – Não será permitido o uso de cadeiras e 
mesas fora do espaço cedido aos ambulantes;
6.3.1 – Todo e qualquer equipamento 
utilizado pelo comerciante ambulante, deverá 
permanecer dentro dos limites liberado pela 
prefeitura;
6.4 – Não serão feitas trocas de localização dos 
comerciantes ambulantes ou pipoqueiros, salvo 
motivo de força maior, devidamente expresso 
pela fiscalização;
6.5 – Poderá acarretar em multa, cassação da 
licença e recolhimento de produtos:
 6.5.1 – Comercialização de 
qualquer produto que não conste na licença;
 6.5.2 – Venda de bebidas ou outros 
produtos em vasilhame de vidro;
 6.5.3 – Venda de bebida alcoólica 
a menores de 18 anos;
 6.5.4 – Colocação de mesas e 
cadeiras fora da área liberada;
 6.5.5 – Ausência da pessoa 
credenciada no ato da fiscalização;
6.6 – A energia é de responsabilidade de 
cada sorteado. A prefeitura não disponibilizará 
energia;
6.7 – Os casos omissos serão resolvidos pelo 
Diretor do Departamento de Administração 
ou a quem for delegado competência 
expressa.
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PAT   Regional: 
São José dos Campos 

Município: 
 Pindamonhangaba 

Ocupação Nº 
Vagas Nível de instrução Exige experiência 

Em 
CTPS 

Faixa 
Salarial S/N

Açougueiro 1 Ensino Médio 
Completo 06 meses S - 

Almoxarife 1 Ensino Médio 
Completo 06 meses S - 

Auxiliar de Escrituração Fiscal (exp. em 
manutenção dos registros fiscais: 
pis/cofins/ipi, dentre outros; conhecimento 
em impostos retidos e tributação  

1 Superior Completo 
em Adm 06 meses 

S 

- 

Caldeireiro (exp. em traçado e possuir curso) 1 - 06 meses S - 

Consultor imobiliário (trabalhar em Campos do 
Jordão) 1 Ensino Fundamental 06 meses N -

Doméstica (residir próx ao Lessa e ter carta de 
referência) 1 - 06 meses N - 

Encanador Industrial (possuir curso na area) 1 - 06 meses S - 

Instrutor de Informática  1 Tecnico em 
Informática 06 meses S - 

Operador de Escavadeira Hidraulica (abrange 
de Guaratingueta a Taubaté – possuir curso de 
escavadeira hidraulica e exp. no corte de 
sucata) 

1 Ensino Fundamental 06 meses 

S 

- 

Professor de Administração  1 Ensino Superior 06 meses S - 

Professor de Inglês 1 Superior Completo 06 meses - - 

Recepcionista (Estágio) 1 
Técnico ou Superior 

em Gestão e 
Negócios – cursando 

- 
- 

- 

Soldador (curso e exp em solda TIG/Eletrodo)  1 - 06 meses S - 
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador 

oferece 22/01/2020, as seguintes oportunidades: 

Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 23 de janeiro de 2020
4

ERRATA
Decreto 5.736, de 07 de janeiro 
de 2020.
Na edição de 21 de janeiro de 2020, 
na página 5, na publicação do 
Decreto nº 5.736, de 07 de janeiro 
de 2020, no §5º do art. 12 leia-se 
“§ 5º Na hipótese de ser inviável 
a digitalização ou a restituição 
do documento não digital, este 
ficará sob a guarda do órgão da 
Administração Pública, podendo 
ser eliminado após o cumprimento 
de prazos de guarda previstos 
nas Tabelas de Temporalidade de 
Documentos da Administração 
Pública de Pindamonhangaba”.


