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Cautela e canja de galinha
É fato que já abordamos o assunto “Fake news” aqui. 
Até bem recente. Mas, alertar sobre o cuidado com as 
notícias falsas em um período de pandemia e de pânico 
mundial, nunca é demais...

“Fake news é uma praga moderna”. A frase circula 
nas próprias redes sociais. Cenário da grande maioria 
das notícias inverídicas que tem tomado conta da popu-
lação de todo o Brasil e por que não dizer, da Terra.

Desde a descoberta e a divulgação do novo corona-
vírus, em dezembro passado, as ‘notícias brotam’ em 
relação ao que teria provocado – primeiro a epidemia 
– e agora já, pandemia da doença e o porquê de mexer 
com a economia de alguns países e não de outros. 

O momento está tão caótico e inseguro que as pessoas 
começam a duvidar da doença e do número de mortes. 

Há os que se trancam em suas casas, pausando total-
mente suas vidas. Há os que ignoram as recomendações 
preventivas e saem por aí “tocando a vida” normalmen-
te. Há os que se aproveitam da situação para vender 
mais acessórios e há os disseminando mentiras ou his-
tórias adulteradas porque têm algum interesse ou por 
pura maldade, mesmo. 

En�im, diante de uma situação triste, conturbada e 
incerta, “nem tanto ao céu, nem tanto ao mar”. Buscar 
informações por meio de fontes con�iáveis e não propa-
gar notícias falsas é no mínimo sensato. No mais, sem-
pre lembrar que “Cautela e canja de galinha não fazem 
mal a ninguém”!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.752, DE 16 DE MARÇO DE 2020. 

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, 
DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA A PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS 
(COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DR. ISAEL DOMINGUES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei Orgânica do Município, 
CONSIDERANDO o estado de pandemia declarado pela Organização Mundial da Saúde – OMS;
CONSIDERANDO o artigo 6º e 196, caput, da Constituição Federal, a enunciar a saúde como direito social, conferido a 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que diz respeito às medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19), 
sobretudo o seu artigo 3º, §7º, a possibilitar condutas aos gestores locais de saúde;
CONSIDERANDO que o artigo 9º da Portaria n. 356, de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde, a aduzir que a 
autoridade de saúde local deverá, no âmbito de suas competências, acompanhar as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19) previstas no artigo 3º 
da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a expectativa da Secretaria Estadual de Saúde no aumento signifi cativo do número de casos em 
âmbito local;
CONSIDERANDO, ainda, o grande fl uxo de pessoas no âmbito do Município de Pindamonhangaba;

DECRETA:
Art. 1º Fica declarada situação de emergência no âmbito da saúde pública municipal de Pindamonhangaba, em razão do 
estado de pandemia sinalizado pela Organização Mundial da Saúde – OMS, bem como por força dos alertas emitidos por 
demais órgãos internacionais, pelo Ministério da Saúde (Governo Federal) e pelo Governo Estadual.
§1º Fica criado o Gabinete Municipal de Prevenção e Monitoramento aos Efeitos do Coronavírus (COVID-19), composto 
por membros a serem designados conforme portaria expedida pelo Chefe do Poder Executivo.
§2º As medidas de que trata este Decreto vigorarão até decisão em sentido contrário da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Art. 2º Fica suspensa e proibida, por tempo indeterminado, a realização de eventos esportivos, culturais, educacionais 
ou outras atividades coletivas de qualquer natureza, com aglomeração de pessoas, em locais públicos ou privados, ainda 
que anteriormente autorizados.
§1º À exceção dos equipamentos de saúde, poderão ser suspensos os atendimentos presenciais ao público nos prédios 
da Administração Municipal, devendo os munícipes utilizarem a plataforma digital de atendimento 1Doc, acessível no 
sítio http://pindamonhangaba.1doc.com.br/atendimento. 
§2º A Secretaria Municipal de Educação seguirá as orientações do Governo do Estado de São Paulo, na suspensão das 
aulas, as quais ocorrerão de forma gradual mediante emissão de nota ofi cial da respectiva Secretaria.
§3º Recomenda-se aos estabelecimentos particulares de ensino a suspensão das aulas, nos termos do §2º deste artigo.
Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 
(COVID-19), a Secretaria Municipal de Saúde poderá publicar plano de contingência a ser seguido pelos demais órgãos 
municipais e cidadãos.
Art. 4º À exceção dos servidores das Secretarias Municipais de Saúde e Segurança Pública que se enquadrarem no 
exercício de funções essenciais, assim declaradas pelos respectivos Secretários, os demais servidores públicos poderão 
ser designados para execução de suas atividades por trabalho remoto.
§1º Os critérios de aferição poderão ser fi rmados entre o servidor e o gestor de sua unidade de lotação. 
§2º Caso as atividades não possam ser desempenhadas em regime de teletrabalho, deverá ser realizado o trabalho 
presencial e, a critério da chefi a imediata, poderão não ser computadas faltas. 
§3º As chefi as imediatas dos servidores que realizarem atividades por trabalho remoto, por força do presente Decreto, 
deverão informar a situação ao Departamento de Recursos Humanos para fi ns pertinentes.
§4º Os servidores lotados em outros setores da administração pública poderão ser requisitados pela Secretária Municipal 
de Saúde para atuarem nas ações de prevenção e combate ao COVID-19.
Art. 5º Os servidores e terceirizados que estiveram em locais considerados como de risco ou onde tiver havido infecção 
por COVID-19, constantes da lista do Ministério da Saúde ou que tenham mantido contato próximo com casos suspeitos 
ou confi rmados, e não apresentem sintomas poderão, à critério da Secretaria Municipal de Saúde, ser afastados.
§ 1º A pessoa abrangida pela hipótese deste artigo deverá comunicar imediatamente tal circunstância à:
I- respectiva chefi a imediata, no caso de servidores, a qual remeterá a documentação, conforme o caso, para providências;
II- ao gestor do contrato, no caso de empresas e empregados terceirizados, para demais providências.
§ 2º Sempre que possível, o afastamento de servidores e terceirizados dar-se-á sob o regime de teletrabalho.
§3º Considera-se caso suspeito aquele que estiver sob tratamento médico ou em procedimento de investigação para 
confi rmação da infecção por COVID-19.
Art. 6º Em caso de necessidade, fi ca autorizada a realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, 
coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profi láticas ou tratamentos médicos específi cos, nos termos do 
artigo 3º, inciso III da Lei Federal 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.
Art. 7º Os casos suspeitos do COVID-19 terão atendimento prioritário nas unidades de saúde municipais.
Art. 8º Fica dispensada a licitação, nos termos da lei, para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados 
ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), 
bem como a contratação excepcional de pessoal para atender à situação posta nos termos do artigo 37, IX da 
Constituição Federal. 
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19).
§2º Os estabelecimentos particulares de saúde poderão ter suas unidades, equipamentos e equipes requisitadas para 
efeitos de cumprimento deste Decreto.
Art. 9º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Pindamonhangaba, 16 de março de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos

Secretária Municipal de Saúde
Secretário de Negócios Jurídicos

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 16 março de 2020.

Está disponível no site www.
vestibularfatec.com.br e na pági-
na do Centro Paula Souza (CPS) 
o calendário do processo seletivo 
das Faculdades de Tecnologia (Fa-
tecs) do Estado de São Paulo para 
o segundo semestre de 2020.

Para concorrer a uma vaga 
neste Vestibular, o candidato 
precisa ter terminado ou estar 
cursando o Ensino Médio ou 
equivalente, desde   que no ato da 
matrícula comprove a conclusão 
do curso.

O período para solicitar a re-
dução de 50% e a isenção total 
do valor da taxa de inscrição co-
meça no dia 17 de abril e vai até 
4 de maio, exclusivamente pela 
internet.

Fatecs divulgam calendário do Vestibular 
para o segundo semestre

Conheça as demais datas deste Vestibular:
17 de abril a 4 de maio - Ins-

crição para pedido de isenção e 
redução da taxa de inscrição do 
Vestibular das Fatecs e envio da 
documentação por meio digital 
(upload). No último dia, o prazo 
termina às 15 horas.

5 de maio a 8 de junho - Ins-
crição para o Vestibular das Fa-
tecs. No último dia a inscrição 
termina às 15 horas.

25 de maio – Divulgação do 

resultado dos pedidos de isen-
ção/redução da taxa de inscri-
ção do Vestibular exclusivamen-
te pela internet.

24 de junho – Divulgação 
dos locais de exame do Vestibu-
lar das Fatecs.

28 de junho – Exame do Ves-
tibular das Fatecs às 13 horas. O 
gabarito o�icial será divulgado às 
18h30.

17 de julho - Divulgação da 

primeira lista de convocação e 
da lista de classi�icação geral do 
Vestibular.

21 e 22 de julho – Matrícula 
da primeira lista de convocação 
do Vestibular.

23 de julho – Divulgação da 
segunda lista de convocação do 
Vestibular

24 de julho – Matrícula da 
segunda lista de convocação do 
Vestibular

CMPDCN - CONSELHO MUNICIPAL DE 
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

DA COMUNIDADE NEGRA DE 
PINDAMONHANGABA

Relação fi nal dos Inscritos para o Processo Eleitoral 
de Representantes da Sociedade Civil no CMPDCN 
– CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE 
PINDAMONHANGABA - GESTÃO 2020/2022:

NOME

Adriana Renata da Silva
Ariane Alexandrina Oliveira de Lima
Célio Lopes de Souza
Edson de Souza Sott
Fernando de Oliveira
Gabriel Henrique da Silva
Joseane Conceição Zanin Santos
José Francisco da Silva Filho
José Mauro de Lima
Juliel Modesto de Araujo
Kleber Sousa Grama
Kleberson Marcondes Gonçalves
Márcia Auxiliadora de Oliveira
Marcos Felipe Oliveira de Lima
Maria Solange Lobo
Miguel Henrique de Oliveira Lima
Rodrigo Silva Cruz
Rafaela Paula Ribeiro Mendes
Theise Cory Maitri Lobo
Thuane Faria Corrêa
Wagner Eduardo Conceição Souza

Pindamonhangaba, 16 de março de 2020.

Comissão: 
Wilton Fabrício de Aquino Oliveira Martins

Maurício Lima de Paula
Suzete Patrícia da Silva

Nesta semana do consumidor, 
a EDP, distribuidora de energia 
elétrica do Vale do Paraíba e Li-
toral Norte de São Paulo, reforça 
o incentivo para que seus clien-
tes acessem o EDP Online, canal 
virtual de serviços, visando di-
minuir a necessidade de utiliza-
ção das agências de atendimento 
presencial e locais �ísicos para 
pagamento de contas. A medida 
busca evitar a aglomeração de 
pessoas nesses ambientes, de 
modo a prevenir a disseminação 
do Coronavírus.

Atualmente, mais de 70% dos 
atendimentos da EDP já são rea-
lizados pelo portal EDP Online, 
www.edponline.com.br e aplica-
tivo EDP Online para smartpho-
ne. Somente em 2019 foram mais 
de 6,2 milhões de atendimentos 
digitais. São 58 serviços disponi-
bilizados no site para os clientes 
residenciais, além de portais es-
pecí�icos para grupos segmenta-
dos, como engenheiros e técnicos 
da construção civil, hospitais, 
poder público, clientes de média 
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EDP incentiva uso 
dos canais virtuais de 

atendimento para evitar 
aglomeração de pessoas 

nas agências

e alta tensão, condomínios e imo-
biliárias.

O aplicativo EDP Online, dis-
ponível para download em todas 
as plataformas de smartphone 
e tablets, traz os 20 principais 
serviços demandados pelos con-
sumidores. Dente eles, consulta 
de débitos em aberto, denúncia 
de fraude de energia, negociação 
de débitos em aberto, registro 
de chamado por falta de energia, 
informe de leitura do consumo 
mensal, solicitação de religação 
de energia e 2ª via da fatura para 
pagamento. O consumidor tam-
bém tem à sua disposição um 
chat 24 horas, que permite regis-
tro fotográ�ico, facilitando servi-
ços que demandam a localização 
da unidade consumidora ou in-
forme de leitura de consumo.

 Outras ferramentas virtuais 
que contribuem para que o clien-
te não precise sair de casa são os 
canais digitais para pagamento, 
como o débito automático e inter-
net banking. O cadastro da fatura 
de energia no débito automático 

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Edital de Convocação
José Robinson César da Luz, Presidente do Conselho 
Deliberativo da Associação Atlética Ferroviária, no uso 
das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto 
Social, em atenção ao disposto no artigo 64, convoca os 
Associados para Assembleia Geral Ordinária, que se 
realizará no dia 30 de Março de 2020, segunda-feira, das 
19h às 20h, nas dependências do Salão do Ginásio de 
Esportes Tobias Salgado, a qual em conformidade com 
o disposto no artigo 43, para conhecer e deliberar sobre 
o Relatório Anual da Diretoria, Balanço Patrimonial, 
Demonstração das contas de Receita e Despesas 
referentes ao exercício 2019, Parecer do Conselho 
Fiscal e do Conselho Deliberativo.
Pindamonhangaba, 10 de Março de 2020.

José Robinson César da Luz 
Presidente do Conselho Deliberativo

 Adair Faria Moreira “Dadá”
Secretário do Conselho Deliberativo

PORTARIA GERAL Nº 5.334, DE 16 DE MARÇO DE 2020.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
e nos termos do §1º do art. 1º do Decreto 
Municipal nº 5.752, de 16 de março de 2020.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os membros a seguir elencados 
para compor o Gabinete Municipal de Prevenção 
e Monitoramento aos Efeitos do Coronavírus 
(COVID-19)

I- Gabinete
- Rodrigo Lossio Ferreira

II- Secretaria de Administração
- Fabrício Augusto Pereira
- Danilo Velloso
- Thiago Vieira Carvalho

III- Secretaria de Governo
- Alexandre Pereira Costa 
- Maria Fernanda Vieira Garcia Munhoz

IV- Secretaria de Saúde
- Valéria dos Santos
- Mariana Prado Freire
- Rafael Lamana 
- Leonardo Antunes Martuscelli

V- Secretaria de Educação
- Júlio Cesar Augusto do Valle
- Luciana de Oliveira Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

VI- Secretaria de Negócios Jurídicos
- Anderson Plinio da Silva Alves
- Carlos Daniel Zenha de Toledo

VII- Secretaria de Segurança Publica
- José Sodario Viana
- Luciana Viana  

VIII- Secretaria de Assistência Social
- Marcela Narjara Louzada da Mata

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 16 de março de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Valéria dos Santos
Secretária Municipal de Saúde 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal 
de Negócios Jurídicos 

em 16 de março de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

Medidas buscam prevenir a 
disseminação do Coronavírus. Mais de 
70% dos atendimentos da EDP já são 

realizados pelo EDP Online, na internet e 
no aplicativo de celular

pode ser feito a qual-
quer momento pelo 
EDP Online ou diretamente pela 
instituição bancária. Atualmente, 
43% das faturas de energia dos 
clientes da EDP são pagas por ca-
nais digitais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2020
O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba nos termos do disposto da Lei Federal de no 11.788, 25 de setembro de
2008, faz saber que se encontram abertas as i nscrições para seleção de estagiários, parte
integrante deste Edital.
1 – DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 Este processo seletivo destina-se a formação de cadastro reserva para vagas de
estágio, por alunos matriculados nos seguintes cursos e semestres no ato da
inscrição:

EDITAL   DE   PROCESSO   SELETIVO   Nº   01/2020  

 

O  Centro  de  Integração  Empresa-Escola  –  CIEE  e  a  Prefeitura  Municipal  de             
Pindamonhangaba  nos  termos  do  disposto  da  Lei  Federal  de  n o  11.788,  25  de  setembro  de                
2008,  faz  saber  que  se  encontram  abertas  as  inscrições  para  seleção  de  estagiários,  parte               
integrante   deste   Edital.  

 
1 –   DISPOSIÇÕES   GERAIS  

1.1    Este   processo   seletivo   destina-se   a   formação   de   cadastro   reserva   para   vagas   de  

estágio,   por   alunos   matriculados   nos   seguintes   cursos   e   semestres   no   ato   da  

inscrição:  

NÍVEL   SUPERIOR  SEMESTRE  VAGAS  

Administração   de   Empresas  A   partir   do   3º   semestre  Cadastro   Reserva  

Comunicação   Social:  

A   partir   do   3º   semestre  Cadastro   Reserva  ● Jornalismo  
● Rádio   e   TV  
● Relações   Públicas  

 

Engenharia   Civil  A   partir   do   5º   semestre  Cadastro   Reserva  

Engenharia   Ambiental  A   partir   do   5º   semestre  Cadastro   Reserva  

Farmácia  A   partir   do   3º   semestre  Cadastro   Reserva  

 

NÍVEL   MÉDIO  PERÍODO   DO  
ESTÁGIO  ANO  VAGAS  

    Ensino   Médio   Manhã  1º   e   2º  Cadastro   Reserva  
 

1.2  O  Termo  de  Compromisso  de  Estágio  será  celebrado  sob  regime  da  Lei  n o  11.788  de                 
25   de   Setembro   de   2008.   
1.3   O   valor   da   Bolsa   Auxílio   mensal,   corresponde   a:  

▪ Nível   Superior   (4h/dia)    -   R$   472,44   reais;  
▪ Nível   Médio   (4h/dia)    -   R$   420,42   reais.  

1.4É   concedido   o   auxílio   transporte   mensal   no   valor   de   R$   96,80   reais.  
 

2   -   DA   INSCRIÇÃO  

2.1.  A  inscrição  deverá  ser  efetuada  a  partir  de 17  de  março  de  2020,  até  às  23h59  do  dia                    
22  de  março  de  2020 ,  através  das  inscrições  gratuitas  pelo  portal  do  CIEE              
www.ciee.org.br.  

-   1   -  

1.2 O Termo de Compromisso de Estágio 
será celebrado sob regime da Lei no 11.788 
de 25 de Setembro de 2008.
1.3 O valor da Bolsa Auxílio mensal,  corres-
ponde a:
▪ Nível Superior (4h/dia) - R$ 472,44 reais;
▪ Nível Médio (4h/dia) - R$ 420,42 reais.
1.4É concedido o auxílio transporte mensal no 
valor de R$ 96,80 reais.
2 - DA INSCRIÇÃO
2.1. A i nscrição deverá ser efetuada a partir 
de 17 de março de 2020, até às 23h59 do dia
22 de março de 2020, através das i nscrições 
gratuitas pelo portal do CIEE www.ciee.org.br.
2.1.1 Para os candidatos com defi ciência - PCD 
é assegurado 10% das vagas no presente pro-
cesso seletivo, desde que as atribuições das 
mesmas sejam compatíveis com a defi ciência, 
que será verifi cada através de laudo médico 
apresentado no ato  da convocação, nos 
termo da Lei N.o  .11.788/2008;
2.1.2 Os candidatos com defi ciência - PCD 
participarão da seleção em igualdade de con-
dições com os demais candidatos no que se 
refere a conteúdo, avaliação, duração, horário 
e local de realização da prova;
2.2. O candidato trans (travesti ou transexual) 
que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL 
e ainda não possui os documentos ofi ciais 
retifi cados com o seu nome, poderá  solicitá-
lo pelo e-mail atendimento.taubaté@ciee.org.
br até o dia 22/03/2020.
2.2.1. Não serão aceitas outras formas de 
solicitação de nome social, tais como: via
postal, telefone ou fax.
2.2.2. O candidato nesta situação deverá realizar 
sua inscrição informando seu nome civil no 
campo nome completo, fi cando ciente de 
que o nome social enviado no email, será 
utilizado em toda a comunicação pública do 
processo seletivo, sendo considerado o nome 
civil apenas para as etapas i nternas (folha de 
resposta e lista de presença) , para a devida 
identifi cação do candidato, nos termos legais.
2.3. São requisitos para inscrição:
I. Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, 
até a data de término das inscrições para o
Processo Seletivo;
II. Estar regularmente matriculado nos cursos 
e semestres i ndicados no quadro disposto no
item 1.1 deste Edital em 2020;
III. Residir no município de Pindamonhangaba.
IV. Não ter período de estágio equivalente a 2 
(dois) anos na Prefeitura Municipal de Pinda-
monhangaba.
V. Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de 
permanência no país;
2.4. São requisitos para assumir vaga e rea-
lizar o estágio:
I. Para as vagas de nível Médio: cuja 
matrícula seja devidamente comprovada no 
curso e atendendo aos anos indicados no 
“item 1.1” deste Edital.
II. Para as vagas de nível Superior: só poderão 
assumir as vagas oferecidas, estudantes que 
estiverem regularmente matriculados entre os 
03 (três) últimos anos do curso, e desde que a 
matrícula seja devidamente comprovada nos 
cursos indicados, atendendo aos semestres 
descritos no “item 1.1” deste Edital.
III. Residir no município de Pindamonhangaba.
2.5 Será considerado como base nos  requisi-
tos do “item 2.3”, o semestre do estudante a 
partir do ano de 2020.
3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1. Nos termos do art. 17, § 5º, da Lei nº 
11.788/2008, fi ca assegurada a reserva de 
10% dez por cento) das vagas oferecidas 
para cada curso às pessoas com defi ciência.
3.3 Serão consideradas pessoas com defi ciência 
aquelas que se enquadrem nas catego-rias 
discriminadas no artigo 4º do Decreto nº 
3.298/1999, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto nº 5.296/2004, no § 1º do artigo 
1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 
2012 (Transtorno do Espectro Autista), e as 
contempladas pelo enunciado da Súmula nº 
377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O 
candidato com visão monocular
tem direito de concorrer, em concurso público, 
às vagas reservadas às pessoas com defi -
ciência”.
3.4 O candidato com defi ciência auditiva, além do 
laudo médico solicitado no i tem 2.1.1
deverá apresentar exame de audiometria tonal 
recente (no máximo de 12 meses) nas frequências 
500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz, conforme 
Art. 5º, § 1º, I, alínea “b”, do Decreto nº 5.296, 
de 02/12/2004.
3.5 O candidato com defi ciência auditiva, 
além do l audo médico solicitado no item xx 
deverá apresentar exame de audiometria 
tonal recente (no máximo de 12 meses) nas 
frequências 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 
3.000Hz, conforme Art. 5º, § 1º, I, alínea “b”, do
Decreto nº 5.296, de 02/12/2004.
3.6 Caso não existam candidatos com 
defi ciência aptos à convocação e em número
sufi ciente para preenchimento das vagas que 
vierem a surgir ao l ongo da vigência do rocesso 
seletivo, serão convocados candidatos 
classifi cados na lista geral.
3.7 Os candidatos com defi ciência serão 
classifi cados na lista geral e na lista específi ca.
A vigência do contrato de estagiário com 
defi ciência poderá ser prorrogada até a data 
de conclusão do respectivo curso superior
4 – DO PROCESSO SELETIVO
4.1. O Processo Seletivo classifi ca os 
candidatos, levando-se em consideração os 
pontos obtidos nos testes, que serão aplicados 

no dia 29 de Março de 2020 (Domingo).
4.1.1. O candidato deverá acessar o portal do 
CIEE a partir do dia 25/03/2020, para verifi car 
o local de prova.
4.1.2. A prova objetiva para os candidatos 
do Nível Superior e Médio será aplicada às 
09h00 e a abertura dos portões ocorrerá às 
08h30 sendo que o fechamento será às 9h00
horas , não sendo permitido o acesso ao local 
da prova após o fechamento dos portões.
4.2 As provas objetivas serão compostas por 
15 (quinze) questões, sendo 5 questões de
Língua Portuguesa, 5 questões de Matemática 
e 5 questões de Conhecimentos Gerais e terá 
duração máxima de 1h00 (uma) hora.
4.2.1 As provas serão baseadas no seguinte 
conteúdo programático:
I. Nível Superior
Língua Portuguesa: Ortografi a; Gramática; 
Sinônimos; Figuras de Linguagem, Pontuação,
Crase, Concordância.
Matemática: Geometria; Juros; Porcentagem; 
Regra de três; Probabilidade; Cálculo de Área e 
Perímetro.
Conhecimentos Gerais: Fauna brasileira; 
Hidrografi a brasileira; Atualidades, Geografi a.
II. Nível Médio
Língua Portuguesa: Ortografi a; Gramática 
(uso dos porquês, mais e, mas, etc); Divisão e
contagem silábica; Sinônimos. Matemática: 
Algarismos romanos; Equações de primeiro 
grau; Teorema de Pitágoras; Frações equi-
valentes.
Conhecimentos Gerais: Atualidades; Geografi a; 
Fauna brasileira; Hidrografi a brasileira.
4.3. As questões da prova objetiva serão do 
tipo múltipla escolha e cada questão conterá
04 (quatro) alternativas, sendo somente 1 
(uma) correta;
4.4. Cada questão valerá 1 (um) ponto. A 
pontuação máxima será de 15 (quinze) pontos,
de caráter classifi catório;
4.5. O candidato deverá comparecer no local 
da realização das provas com antecedência de 
30 (trinta) minutos, munido do documento de 
identidade, caneta esferográfi ca de cor azul ou 
preta, lápis e borracha;
4.6. O candidato deverá comparecer para a 
realização da prova, munido de original de um
dos seguintes documentos de identifi cação com 
foto: Cédula de Identidade (RG) ou Carteira 
de Órgão ou Conselho de Classe ou Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
Certifi cado Militar ou Carteira Nacional de 
Habilitação (modelo novo com foto); Boletim de 
Ocorrência em caso de furto ou roubo (anexo 
a outro documento com foto que afi rme a 
identidade do candidato).
4.6.1 O candidato que no dia da Prova não 
apresentar original de um dos documentos 
com foto, indicados no “item 4.6 deste Edital, 
não poderá participar do Processo Seletivo.
4.7 O candidato que no dia da realização da 
prova, não for i dentifi cado na l ista de i nscritos 
poderá realizar a prova mediante assinatura de 
uma declaração fornecida pelo fi scal de sala, 
entretanto, será realizada análise posterior para 
verifi car a pertinência da referida inscrição. 
Constatada a improcedência da inscrição, a 
prova será automaticamente cancelada sem 
direito a recurso.
4.8 O candidato que no dia da realização da 
prova, identifi car que se inscreveu para o curso 
errado, poderá corrigir a inscrição no ato da 
assinatura da lista.
4.9 O candidato poderá levar o caderno de 
4.10 Durante a realização da prova:
I. Não será admitida a permanência de 
candidatos sem camisa, camiseta ou similar,
nem a utilização de óculos escuros, bonés, 
chapéus e similares.
II. Não será permitida nenhuma espécie de 
comunicação entre os candidatos, ou esmo 
manifestações i soladas, exceto para chamar o 
Fiscal de Prova quando necessário.
III. Não será permitido o porte ou a consulta de 
nenhuma espécie de livro, revista, folheto ou 
qualquer compêndio, bem como qualquer espécie 
de anotação ou a utilização de outros meios 
ilícitos para a realização da prova, i nclusive tentar 
visualizar a prova ou o Cartão de Respostas de 
outro candidato.
IV. Não será permitido o uso de calculadora, 
notebook, tablet, telefone celular, fone de 
ouvido, relógio de pulso ou equipamentos 
similares a estes, bem como outros que, a juízo 
do Fiscal de Prova, possam ensejar prejuízos à 
isonomia entre os candidatos.
V. Os telefones celulares e similares deverão ter 
a bateria retirada ou serem desligados (inclusive 
despertador) o telefone celular ou aparelho 
similar não poderá emitir qualquer sinal sonoro 
ou pop up durante a realização das provas.
VI. Não será permitido ao candidato portar 
arma, fumar ou utilizar-se de bebida alcoólica ou 
substâncias ilegais.
VII. Não será permitido ao candidato levantar-
se, exceto no momento da entrega da prova; 
caso necessite utilizar o sanitário, deverá 
solicitar ao Fiscal de Prova, que designará um 
Auxiliar de Coordenação para acompanhá-lo, 
devendo durante o percurso manter-se em 
silêncio.
VIII. A candidata que estiver amamentando 
deverá levar acompanhante responsável pela
guarda da criança, não havendo prorrogação 
de horário da duração da prova para a 
candidata nesta situação.
4.11. Será excluído do processo seletivo o 
candidato que:
I. Praticar qualquer das condutas vedadas no 
item 4.10 (I ao VIII) O primeiro candidato

com defi ciência classifi cado no processo seletivo 
será convocado para ocupar a 1ª (primeira) vaga 
aberta, enquanto os demais candidatos com 
defi ciência classifi cados serão convocados para 
ocupar a 11ª (décima primeira), a 21ª (vigésima 
primeira), a 31ª (trigésima primeira) vaga, e 
assim sucessivamente, observada a ordem de
classifi cação, relativamente ao surgimento de 
novas vagas, durante o prazo de validade do 
processo seletivo.
II. sendo-lhe retirada a prova e lavrada a 
circunstância de sua desclassifi cação na Ata de 
Prova.
III. Não comparecer para a realização da prova, 
seja qual for o motivo alegado.
IV. Apresentar-se fora de local, data e/ou do 
horário estabelecidos no Edital.
V. Não apresentar o documento de identifi cação 
conforme previsto neste Edital.
VI. Não cumprir as instruções determinadas pelo 
Fiscal de Prova.
VII. Não devolver ao Fiscal de Prova, segundo 
critérios estabelecidos neste Edital, qualquer 
material de aplicação e de correção das provas.
VIII. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer 
tempo, portando as folhas de respostas, cadernos 
de questões ou equipamentos eletrônicos.
IX. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer 
tempo, sem a companhia de um Fiscal de Corredor.
X. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos.
XI. Tratar com descortesia ou de forma violenta 
os demais candidatos ou qualquer membro da 
equipe encarregada da aplicação da prova.
XII. Utilizar ou tentar utilizar meios  fraudulen-
tos ou i legais para obter aprovação própria 
ou de terceiros, em qualquer etapa do pro-
cesso seletivo.
XIII. For constatado, após as provas, por  
meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico 
ou por i nvestigação policial, ter-se  utiliza-do 
procedimentos ilícitos, sendo suas provas 
anuladas e automaticamente  elimi-nado do 
processo seletivo.
5 – DOS RECURSOS
5.1 - O Gabarito Provisório será divulgado no 
dia 30 de março de 2020 sem horário defi nido, 
nos sites do Centro de Integração Empresa 
Escola e no site da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba (www.ciee.org.br / www.
pindamonhangaba.sp.gov.br).
5.1.1 - O prazo para i nterposição de recurso será 
de 1 (um) dia útil após a publicação do evento no 
site do CIEE, tendo como termo inicial o primeiro 
dia útil subsequente.
5.1.2 – O candidato deve utilizar formulário 
específi co para i nterpor o recurso disponível no
site www.ciee.org.br.
5.1.3 - O recurso só será admitido para o único 
efeito de correção de notório erro de fato.
4.2 - Os recursos deverão ser feitos por meio de 
Requerimento e encaminhados via e-mail, no 
endereço atendimento.taubate@ciee.org.br das 
08h00 às 17h00, devendo estar devidamente 
fundamentados, constando o nome do can-
didato, o número de CPF, o curso que está 
matriculado e o telefone.
5.3 – O recurso interposto fora do prazo não será 
conhecido.
5.4 – O gabarito divulgado poderá ser alterado, 
em função dos recursos interpostos, e a prova 
será corrigida de acordo com o gabarito ofi cial 
defi nitivo. A Classifi cação Final e o Gabarito 
Ofi cial serão divulgados no dia 09 de Abril de 
2020 sem horário defi nido, no site do Centro de 
Integração Empresa Escola e no site da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba (www.ciee.org.br 
/ www.pindamonhangaba.sp.gov.br).
6 – DA CLASSIFICAÇÃO
6.1. Aos candidatos de Nível Superior e Nível 
Médio haverá duas l istas de classifi cação,
sendo que o candidato será classifi cado na lista 
geral e na lista específi ca.
1º Lista Geral: para classifi cação de todos os 
candidatos.
2º Lista Específi ca: exclusiva para classifi cação 
de PCD – Pessoas Com Defi ciência
6.1.2. Os candidatos serão classifi cados por 
ordem decrescente de pontos obtidos,
observando-se a pontuação total;
6.1.3. Havendo empate na classifi cação, 
proceder-se-á ao desempate usando o seguinte
critério preferencial na ordem:
1º - Maior idade;
2º - Maior pontuação das questões de Língua 
Portuguesa
3º - Maior pontuação das questões de 
Matemática
7 - DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHI-
MENTO DA VAGA
7.1 No ato da convocação, o estudante deverá 
estar regularmente matriculado nos semestres 
indicados no item 1.1 deste Edital.
7.2 No ato da convocação o candidato deverá 
ter pelo menos 1 (um) semestre regular a cursar 
para caracterizar a atribuição da vaga.
7.3 As pessoas com defi ciência - PCD deverão 
apresentar laudo médico atestando a espécie 
e o grau ou nível de defi ciência, com expressa 
referência ao código correspondente na 
Classifi cação Internacional de Doenças – CID 
emitido nos últimos 12 meses, bem como a 
provável causa da defi ciência.
7.3.1 As pessoas com defi ciência - PCD que 
não apresentarem laudo médico atestando a 
espécie e o grau ou nível de defi ciência, com 
expressa referência ao código correspondente 
na Classifi cação Internacional de Doenças 
– CID emitido nos últimos 12 meses, serão 
classifi cadas apenas na lista geral do referido 
processo seletivo, não cabendo recurso.
7.3.2. Na falta de candidatos aprovados para 
as vagas reservadas a defi cientes, estas serão 
preenchidas pelos demais candidatos, com 
estrita observância da ordem classifi catória;
7.4. A convocação consistirá ofi cialmente por 
e-mail e em tentativa de contato telefônico.
7.5. Durante 2 dias úteis o CIEE realizará contato 
telefônico – um no período da manhã e outro 
no período da tarde - nos números de telefone 
indicados na i nscrição do candidato.
No 1º dia, será enviado um e-mail de convocação 
confi rmando as informações.
7.6. O Centro de Integração Empresa-Escola e 
a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba não 
se responsabilizarão por eventuais prejuízos ao 
estudante decorrentes de dados de i nscrição 
incorretos, chamadas perdidas e/ou e-mail não
visualizado no ato da convocação.
7.7. O candidato convocado deverá se 
manifestar no prazo máximo de 2 (dois) dias 
úteis a contar da data de envio do e-mail de 
convocação e este prazo não será estendido sob 
nenhuma hipótese. O candidato convocado que 
não se manifestar neste prazo será considerado 

         
     





           

              
            





                  
             





 
 
 

ESCOTEIROS DO BRASIL
38º D.E. RIO PARAÍBA DO SUL

ASSOCIAÇÃO DO GRUPO ESCOTEIRO ITAPEVA – 97 SP
Fundado em 31 de janeiro de 1982

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DO GRUPO ESCOTEIRO ITAPEVA – 97 SP e 

DO GRUPO ESCOTEIRO ITAPEVA 97 – SP.

As Diretorias da Associação do Grupo Escoteiro  Itapeva/97-SP e do GE Itapeva – 97 SP, de acordo 
com os artigos  17, 18, “a”, “h” e j”, 35 e seguintes do Estatuto da Associação e artigos 34 caput e 35, 
§1º do Estatuto da UEB vêm pelo presente convocar os Membros da Assembleia com direito a voto  
para Reunião Ordinária a realizar-se na sede da Associação do Grupo Escoteiro, situada nesta 
cidade de Pindamonhangaba, na Estrada Municipal do Massaim, número 08, Bairro Massaim, a 
comparecer no próximo dia 25 de abril de 2020 sábado, às 15:30 horas em primeira convocação 
com a presença mínima de 2/3 dos Associados ou às 16:00 horas em segunda convocação com a 
presença de qualquer número de Associados, para Aprovação das contas do ano de 2019 e Eleição 
da Diretoria e Comissão Fiscal para o Biênio 2020/2022.

Pindamonhangaba, SP, 12 de março de 2.020
Associação do Grupo Escoteiro Itapeva

Diretoria

 UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, convocamos os cooperados da UNIODONTO de Pindamonhangaba 
Cooperativa Odontológica, que nesta data somam 53 (cinquenta e três), para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, em conformidade com o Artigo 44 do Estatuto Social, no dia 26 
(vinte e seis) de março de 2020, na sede da Uniodonto de Pindamonhangaba, localizada à Praça 
Padre João Faria Fialho, nº 51 - Centro – Pindamonhangaba, às 17:30   horas,   em   primeira  
convocação,   com   a presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados, às 18:30 horas, em segunda 
convocação, com a presença de mais da metade dos Cooperados e às 19:30 horas,  em  terceira  
e  última  convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados, para deliberarem sobre 
a seguinte
ORDEM DO DIA:
1- Alteração do Estatuto Social:
- ARTIGO 5º do Estatuto Social a fi m de permitir a associação, em caráter excepcional, de clínicas 
radiológicas;
Obs.:
a) Para efeito de cálculo de quórum, o número de associados em condições de participar é de 53 
(cinquenta e três) cooperados.  
b) Os ausentes fi carão obrigados a adotar e acatar todas as deliberações tomadas pela Assembleia, 
implicando tal fato como aprovação tácita de tudo o que for decidido.

Pindamonhangaba, 12 de Março de 2020.
ACILIA APARECIDA CESAR LOURENÇO – PRESIDENTE

ATA DE REELEIÇÃO DO “PROJETO GERIZIM”
Reeleição da Diretoria 2020 - 2023

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA 
ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA DA 

ASSOCIAÇÃO.
Aos dois dias do mês de março de dois mil 
e vinte, ás 19 horas e 30 min, reuniram-se 
na sede desta entidade os membros efetivos 
do Projeto Gerizim, Maria Luisa Lima de 
Almeida, Maria Luzia de Fátima Dias, Ester 
Lima de Almeida Rodrigues, Alessandra 
Lima de Almeida rruda, Fabiana Soares 
de Lima Mandu, Renato César Rodrigues,  
convocados para Assembleia Geral, 
especifi camente para tratarem da seguinte 
ordem do dia:
1.   Eleição da nova diretoria;
2.   Posse dos eleitos.
Iniciado a eleição, apurou-se a aprovação, 
pelos votos da maioria dos membros efetivos,  
com direito a voto e presentes á Assembleia, 
formada pelos seguintes membros, para um 
mandato de 3 anos.
Para presidente: 
MARIA LUISA LIMA DE ALMEIDA, RG: 
28.628.511-3
Para vice-presidente: 
MARIA LUZIA DE FÁTIMA DIAS, RG: 
36.397.314-x 
Para secretário:
1a RENATA DE CASSIA MARTINS LEONOR 
GOMES, RG: 33.632.482-0
2a ALESSANDRA LIMA DE ALMEIDA 
ARRUDA, RG: 32.265.094-X
Para tesoureiro:

1a ISAURA DOMINGOS DA SILVA RUTTER, 
RG: 18.593.754-8
2a ESTER LIMA DE ALMEIDA RODRIGUES, 
RG: 41.440.816-0
Para Conselho Fiscal.
1- FABIANA SOARES DE LIMA MANDU,  
RG: 42.681.372-88
2- GISSELE CAROLINE MONTEIRO, RG: 
Estando os eleitos presentes, foram empos-
sados de imediato, passando a artir desta data 
a exercer os poderes e responsabilidades 
determinados pelo estatuto.
A reunião encerrou-se, sendo por mim, lavra-
da a ata, sendo lida, conferida e rubricada por 
todos os presentes.
Presidente: MARIA LUISA LIMA DE 
ALMEIDA, 
Para vice-presidente: MARIA  LUZIA  DE 
FÁTIMADIAS, 
Para secretário:
1  RENATA DE CASSIA MARTINS LEONOR 
GOMES,  
2.a ALESSANDRA LIMA DE ALMEIDA 
ARRUDA, 
Para tesoureiro:
1.a ISAURA DOMINGOS DA SILVA RUTTER
2a ESTER LIMA DE ALMEIDA 
RODRIGUES,_____________
Para Conselho Fiscal.
1- FABIANA SOARES DE LIMA MANDU,  
2- GISSELE CAROLINE MONTEIRO, 
Local e data: _______________
Assinaturas: _______________          

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 038/20 – LIMPEZA  DE 
TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca Sr (a) JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA DOS 
CURIOS, 148 Bairro TRIANGULO Quadra 
J,  Lote P-107, inscrito nesse município sob a 
sigla SE23.01.01.043.000, para que efetue a 
limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização 
do cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado na 
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 039/20 – LIMPEZA  DE 
TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca Sr (a) JOANA BENEDICTA CARLOTA 
DA SILVA, responsável pelo imóvel situado a 
RUA DOS CURIOS, 144 Bairro TRIANGULO 
Quadra J,  Lote P-107, inscrito nesse 
município sob a sigla SE23.01.01.126.000, 
para que efetue a limpeza do  referido imóvel  
e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, 
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 
1º item I. Realizar atualização do cadastro do 
imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 040/20 – LIMPEZA  DE 
TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca Sr (a) SALVADOR BOTINO, 
responsável pelo imóvel situado a RUA DOS 
CURIOS, 148 Bairro TRIANGULO Quadra J,  
Lote P-107, inscrito nesse município sob a 
sigla SE23.01.01.043.000, para que efetue a 
limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 041/20 – LIMPEZA  DE 
TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca Sr (a) CIPRIANO ALVES DOS 
SANTOS, responsável pelo imóvel situado a 
RUA SIMÃO DENIS, S/N Bairro CARDOSO 
Quadra,  Lote, inscrito nesse município sob 
a sigla SO11.16.13.035.000, para que efetue 
a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada 
dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo 
de 07 dias a contar da data desta publicação. 

Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 042/20 - CALÇADA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sr. (a) CIPRIANO ALVES DOS 
SANTOS,  responsável pelo imóvel, 
situado a RUA SIMÃO DENIS, s/nº, Bairro 
CARDOSO ,  inscrito no município sob a 
sigla SO11.16.13.035000, quadra, lote, para 
que efetue a construção de calçada  do 
referido imóvel  no prazo de 90 dias a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 
3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da 
Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão 
executados pela Prefeitura que cobrará os 
custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR 
AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO 
AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 043/20 –  CONSTRUÇÃO DE 
MURO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

notifi ca o (Proprietário) CIPRIANO ALVES 
DOS SANTOS, responsável pelo imóvel 
situado a RUA SIMÃO DENIS, S/NR., Bairro  
CARDOSO,  inscrito nesse município sob 
a sigla: SO11.16.13.035.000, Quadra ,Lote 
para que efetue a CONSTRUÇÃO DE 
MURO do  referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 
90 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 
111° e 119º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e 
artigo 4° da lei 2610 de 09/12/1991. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015.
NOT. Nº 2500-19  Valor R$ 3.992,00

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 044/20 – LIMPEZA  DE 
TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca Sr (a) MANOEL CESAR RIBEIRO 
FILHO responsável pelo imóvel situado 
a RUA JOÃO MARIA PIRES, S/N Bairro 
SANTA CECÍLIA Quadra,  Lote, inscrito nesse 
município sob a sigla SE12.06.14.021.000, 
para que efetue a limpeza do  referido imóvel  
e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada 
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. 
Realizar atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/
outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

ausente, sendo desclassifi cado, não cabendo 
recurso.
7.8. Os candidatos serão convocados de acordo 
com ordem de classifi cação e de acordo com 
a necessidade de contratação da Prefeitura, 
respeitando o horário de aula do candidato.
7.9. O l ocal de estágio de cada vaga será 
previamente defi nido pela Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, não cabendo ao 
candidato escolher qual vaga deseja preencher.
8 – DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 
COMPROMISSO DE ESTÁGIO
8.1. A Celebração do Termo de Compromisso de 
Estágio será de acordo com a Lei Federal
nº 11.788 de 25 de Setembro de 2008; 
8.2. A vigência do Termo de Compromisso de 
Estágio terá duração de 2 anos (24 meses) a
contar da data de i nício do contrato, desde que 
não haja término do curso antes desse período.
8.2.2 A duração do estágio, na mesma parte 
concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, 
exceto quando se tratar de estagiário com 
defi ciência conforme disposto no Art. 11 da Lei 
11.788/2008.
8.3. Após procedimentos de convocação, o 
candidato deverá comparecer no CIEE em até
2 dias úteis munido de 2 (duas) cópias e originais 
dos documentos abaixo mencionados para 
retirar o seu Termo de Compromisso de Estágio - 
TCE, para recolhimento das assinaturas:
● RG e CPF (não será admitido CNH para 
substituir estes documentos)
● RG e CPF do responsável legal (no caso de 
candidatos menores de 18 anos)
● Comprovante de residência – contas de 
consumo recente: água, energia elétrica, 
telefone, gás, TV a cabo/internet, contrato de 
locação, fatura do cartão crédito ou comprovante 
bancário (em nome do candidato ou dos pais, ou
responsável legal – com documento 
comprobatório, ou do cônjuge – com certidão de
casamento, em caso de casa cedida, deverá 
apresentar declaração de residência autenticada 
em cartório, juntamente com a conta de consumo 
no nome do declarante), ou contrato de aluguel 
(devidamente reconhecido em cartório)
acompanhado de conta de consumo recente.
● Declaração de Escolaridade (original, atual, 
carimbada e assinada pela Instituição de 
Ensino), para os estudantes do nível superior, 
poderão apresentar o boleto pago do último mês.
8.4. O local de estágio de cada vaga será 
previamente defi nido pela Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, não cabendo ao 
candidato escolher qual vaga deseja preencher.
8.5. O candidato deverá apresentar os docu-
mentos e todas as vias do Termo de Com-
promisso de Estágio, entregues pelo CIEE, 
devidamente assinadas pelo estudante e seu 
representante legal (se for o caso) no Depar-
tamento de Recursos Humanos, que conferirá e 
só assinará se todos os documentos estiverem 
corretos, este procedimento se sucederá no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.6. Após assinatura do Departamento de 
Recursos Humanos, o candidato deverá retirar,
na data estipulada, as vias do Termo de 
Compromisso de Estágio para colher assinatura 
da  Instituição de Ensino e o encaminhamento 
para abertura de conta na i nstituição fi nanceira
estipulada pela Prefeitura Municipal de 
Pinda-monhangaba, devendo ambos serem 
providenciados antes da data estipulada para 
início do estágio, ou na sua impossibilidade, 
sendo devidamente justifi cado, o prazo máximo 
será de 20 (vinte) dias corridos contados a partir 
da data que foi emitido o Termo de Compromisso 
de Estágio pelo CIEE.
8.7. O descumprimento ao estipulado nos 
itens 8.5 e 8.6 ocasionará a desclassifi cação 
automática do candidato, não cabendo recurso;
8.8. O início do estágio será formalmente 
autorizado pelo Departamento de Recursos 
Humanos. O candidato que não obedecer esta 
regra, o descumprimento desta regra, ocasionará 
a desclassifi cação automática do candidato, 
tendo contrato cancelado, não cabendo recurso;
8.9. O horário de estágio será estabelecido de 
acordo com a área e local em que o stagiário irá 
desenvolver o estágio, totalizando a carga ho-
rária semanal de 20hs.
8.10. As transferências/remoções de local de 
estágio em regra não são permitidas. Serão
autorizadas somente se o Departamento solicitar 
e houver vaga ainda não preenchida, ou, na 
falta desta, se dois departamentos concordarem 
em efetuar a troca, respeitando a vontade e 
a disponibilidade dos estagiários e mediante 
análise e aprovação do Departamento de 
Recursos Humanos;
8.11. Os Termos de Compromisso de Estágio 
poderão ser encerrados a qualquer tempo de
forma unilateral.
8.12. A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
concederá 30 dias de recesso aos estagiários 
em cumprimento ao Art. 13. da Lei de Estágio 
nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 “ É 
assegurado ao estagiário, sempre que o estágio 
tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, 
período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser 
gozado preferencialmente durante suas férias 
escolares”. As concessões de recesso de estágio
serão programadas e controladas pelo 
Departamento de Recursos Humanos da Prefei-
tura Municipal de Pindamonhangaba.
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2020
8.13. Se o aluno for reprovado em algum ano/
semestre do curso ou se carregar dependências, 
ou ainda se não comprovar a sua matrícula em 
ano/semestre regular e  contínuo, não poderá ter 
seu estágio prorrogado;
8.14. O estagiário que desejar encerrar o estágio 
por i niciativa própria deverá comparecer
obrigatoriamente ao Departamento de Recursos 
Humanos para o preenchimento do Termo
de Encerramento de Estágio.
9 - DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. O processo seletivo terá validade até 31 de 
dezembro de 2020.
9.2. A confi rmação do candidato no ato da inscrição 
implicará no conhecimento das instruções e na 
aceitação tácita das condições deste processo 
seletivo, tais como se acham estabelecidas neste 
Edital e nas normas legais pertinentes;
9.3. A inexatidão das afi rmativas e/ou irregu-
laridades nos documentos, verifi cadas a
qualquer tempo, acarretará a nulidade da 
inscrição ou do Termo de Compromisso de Es-
tágio do estudante, sem prejuízo das medidas de 
ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis;
9.4. As dúvidas surgidas na aplicação deste 
Edital, bem como os casos omissos, serão 
resolvidas pela Diretoria do Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba;
9.5. Fica eleito o Foro de Pindamonhangaba 
para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do 
processo regrado neste Edital.
Pindamonhangaba, 11 de março de 2020.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 17 de março de 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2020 (PMP 490/2020)
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “aquisição de material 
escolar”, para análise da impugnação feita pela empresa OP Materiais e Serviços Importação 
e Exportação Ltda ME (protocolo nº 6863/2020). 

*** ABERTURA DE ENVELOPE DE PRÓXIMO COLOCADO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 311/2019 (PMP 37730/2019) 
A autoridade superior, considerando a análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde, e 
parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, negou provimento, em 13/03/2020, ao 
recurso interposto pela empresa Habiatar Comércio e Serviços de Manutenção Ltda (protocolo 
4944/2020), e desclassifi cou as empresas Data Equipamentos de Segurança Ltda nos itens 
03 e 06; e Habiatar Comércio e Serviços de Manutenção Ltda EPP, no item 05. A empresa 
Habiatar Comércio e Serviços de Manutenção Ltda EPP fi ca convocada a entregar a amostra 
do item 06 e a empresa Data Equipamentos de Segurança Ltda fi ca convocada a entregar 
a amostra do item 05. Determino o prosseguimento do certame para abertura do envelope 
de documentação na sequência de classifi cação para o item 13. Fica marcada para o dia 
25/03/2020, às 09h, no mesmo local do evento anterior a sessão para abertura do envelope de 
habilitação conforme determinado. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 303/2019 (PMP 35478/2019) 
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 
negou provimento ao recurso interposto pela empresa MM Sá Comercial Ltda EPP, e 
homologou, em 05/03/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de televisor 
de 42”, smart tv led 49” e smart tv led 60””, em favor da empresa Delta Eletromóveis Eireli, 
os itens 01, 02 e 03 nos valores unitários de R$ 1.660,00, R$ 2.060,00, e R$ 3.826,00, 
respectivamente. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 204/2019 (PMP 25653/2019) 
Foi fi rmado o contrato 020/2020, de 02/03/2020, para “contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de poda e supressão de exemplares arbóreos em vias, logradouros 
e canteiros de vias públicas, prédios públicos e áreas verdes nos limites do Município de 
Pindamonhangaba e Distrito de Moreira César”, no valor de R$ 606.216,00, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Maria Eduarda Abreu 
San Martin, e pela contratada, empresa Misael Amaro Lamim Branco ME, o Sr Misael Amaro 
Lamim Branco. 


