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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Atos Oficiais

Decretos

Decreto nº 6.634, de 03 de janeiro de 2022.
(Dispõe sobre reorganização do 
Conselho Municipal de Saúde.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito 
da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:¬

Artigo 1º - Fica reorganizado na forma abaixo o 
Conselho Municipal de Saúde:

PRESIDENTE: MICHELLE LOUISE BENEDETI 
TAVARES

VICE-PRESIDENTE: ANA CAROLINA LUIZ

SECRETÁRIO: LILIANE BENHOSSI FERREIRA

MEMBROS TITULARES:

1 - MICHELLE LOUISE BENEDETI TAVARES

REPRESENTANTES DA GESTÃO

2 - JOSE DONIZETE RODRIGUES

REPRESENTANTES DAS ENTIDADES COM FINS 
LUCRATIVOS

3 – NANCI RODRIGUES GUIMARÃES DA SILVA

REPRESENTANTES ENTIDADES SEM FINS 
LUCRATIVOS

4 - ANDREIA CRISTINA SANTANA DO PRADO

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA 
SAÚDE

5 - MAUREN LUCIANA ESTEVÃO

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA 
SAÚDE

6 – ALINE DA SILVA CIRILO

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA 
SAÚDE

7 – DAIANE CORREA NOVAGA

REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS

8 – ANA CAROLINA LUIZ

REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS

9 - LUIZ CLAUDIO ANTUNES GARCIA

REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS

10 – MARIA APARECIDA VIEIRA ROCHA

REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS

11 - CARLOS COLLELA

REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS

12 - LILIANE BENHOSSI FERREIRA

REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS

MEMBROS SUPLENTES:

1 - JULIANA CRISTINA MOREIRA

REPRESENTANTES DA GESTÃO

2- SILVANA DA ROCHA PEREIRA

REPRESENTANTES DAS ENTIDADES COM FINS 
LUCRATIVOS

3 – MIGUEL CHIBANI BAKR

REPRESENTANTES ENTIDADES SEM FINS 
LUCRATIVOS

4 - LUCIANA LEMES DOS SANTOS SANTANA

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA 
SAÚDE

5 - RENATA BENEDITA DA SILVA

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA 
SAÚDE

6 – EDNA APARECIDA DE PAULA NAGAMINE

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA 
SAÚDE

7 – ANA KARINA BATISTA

REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS

8 - RITA DE CASSIA VIERIA ROESENER

REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS

9 - ANA MARIA TAVEIRA MORAES GOES

REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS

10 - ALYNE RAYSSA MOREIRA MARTINS
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REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS

11 – ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA

REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS

12 – LIGIA CRISTIANE MENDES DA CRUZ

REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 5.462, de 
18 de Abril de 2019.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de 
janeiro de 2022.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

PREFEITO

Concursos Públicos / Processos Seletivos

Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2022
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste 

ato representado pelo Sr. Presidente Edson Gabriel da 
Silva, convoca os(as) classificados(as), do Concurso 
Público 001/2018, homologado pelo Edital de 29/09/2018, 
para o emprego de   ESCRITURÁRIO(A),   conforme a 
classificação abaixo descrita, para comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste Edital, no Departamento de Pessoal, 
situado à Praça Pref. Pref. Romeu Bretas nº 163, das 8h 
às 14h. O não comparecimento no prazo acima implicará 
na desistência da vaga. O turno de trabalho para o cargo 
será vespertino e noturno e o horário será definido pelo 
responsável pelo setor competente.

Class.  Nome

24ª classificado (a) – Aline Conceição de Freitas

Documentos a serem apresentados:

• Cópia da certidão de nascimento ou casamento

• Cópia certidão de nascimento dos filhos (se tiver)

• Cópia do CPF

• Cópia do RG

• Carteira de Trabalho (CTPS)

• Cópias das páginas 07 e 08 da CTPS

• Cópia do comprovante de residência (água, luz, 

telefone, etc)

• Cartão de cadastramento do PIS/PASEP (se 
tiver)

• Laudo médico favorável (será agendado e 
fornecido pelo médico da FREA)

• 01 fotografia 3x4 (recente)

• Cópia do título de eleitor com o comprovante da 
última eleição

• Cópia do certificado de reservista, para sexo 
masculino

• Cópia do registro do órgão de classe competente, 
quando cabível, ou comprovante de capacitação legal 
para o exercício do cargo

• Certidão negativa de antecedentes criminais

• Declaração de idoneidade (com firma reconhecida 
da assinatura do candidato)

• Declaração de acúmulo de cargos

• Declaração de bens, entregue em envelope 
lacrado e/ou última declaração de I.R quando necessário.

• Comprovante de escolaridade exigida para o 
cargo, reconhecido pelos sistemas federais, estaduais ou 
municipais de ensino

• Declaração, informando se já é aposentado, por 
qual motivo e junto a qual regime de previdência social

Estância Turística de Avaré, 03 de janeiro de 2022.

Edson Gabriel da Silva

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2022
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste 

ato representado pelo Sr. Presidente Edson Gabriel da 
Silva, convoca os(as) classificados(as), do Concurso 
Público 001/2018, homologado pelo Edital de 29/09/2018, 
para o emprego de   ESCRITURÁRIO(A),   conforme a 
classificação abaixo descrita, para comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste Edital, no Departamento de Pessoal, 
situado à Praça Pref. Pref. Romeu Bretas nº 163, das 8h 
às 14h. O não comparecimento no prazo acima implicará 
na desistência da vaga. O turno de trabalho para o cargo 
será vespertino e noturno e o horário será definido pelo 
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responsável pelo setor competente.

Class.  Nome

23ª classificado (a) – Rodrigo Carvalho da Costa

Documentos a serem apresentados:

• Cópia da certidão de nascimento ou casamento

• Cópia certidão de nascimento dos filhos (se tiver)

• Cópia do CPF

• Cópia do RG

• Carteira de Trabalho (CTPS)

• Cópias das páginas 07 e 08 da CTPS

• Cópia do comprovante de residência (água, luz, 
telefone, etc)

• Cartão de cadastramento do PIS/PASEP (se 
tiver)

• Laudo médico favorável (será agendado e 
fornecido pelo médico da FREA)

• 01 fotografia 3x4 (recente)

• Cópia do título de eleitor com o comprovante da 
última eleição

• Cópia do certificado de reservista, para sexo 
masculino

• Cópia do registro do órgão de classe competente, 
quando cabível, ou comprovante de capacitação legal 
para o exercício do cargo

• Certidão negativa de antecedentes criminais

• Declaração de idoneidade (com firma reconhecida 
da assinatura do candidato)

• Declaração de acúmulo de cargos

• Declaração de bens, entregue em envelope 
lacrado e/ou última declaração de I.R quando necessário.

• Comprovante de escolaridade exigida para o 
cargo, reconhecido pelos sistemas federais, estaduais ou 
municipais de ensino

• Declaração, informando se já é aposentado, por 
qual motivo e junto a qual regime de previdência social

Estância Turística de Avaré, 03 de janeiro de 2021.

Edson Gabriel da Silva

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2022
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato 

representado pelo Sr. Presidente Edson Gabriel da Silva, 
convoca os(as) classificados(as), do Concurso Público 
001/2018, homologado pelo Edital de 29/09/2018, para 
o emprego de   AUXILIAR DE LIMPEZA,   conforme a 
classificação abaixo descrita, para comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste Edital, no Departamento de Pessoal, 
situado à Praça Pref. Pref. Romeu Bretas nº 163, das 9h 
às 11h e das 14h às 16h. O não comparecimento no prazo 
acima implicará na desistência da vaga.

O turno de trabalho para o cargo contemplará às 
necessidades da instituição, podendo ser definido como 
matutino/vespertino ou vespertino/noturno.

Class.  Nome

13ª classificado (a) – Patrick Correa Alves Jaco

Documentos a serem apresentados:

• Cópia da certidão de nascimento ou casamento

• Cópia certidão de nascimento dos filhos (se tiver)

• Cópia do CPF

• Cópia do RG

• Carteira de Trabalho (CTPS)

• Cópias das páginas 07 e 08 da CTPS

• Cópia do comprovante de residência (água, luz, 
telefone, etc)

• Cartão de cadastramento do PIS/PASEP (se 
tiver)

• Laudo médico favorável (será agendado e 
fornecido pelo médico da FREA)

• 01 fotografia 3x4 (recente)

• Cópia do título de eleitor com o comprovante da 
última eleição

• Cópia do certificado de reservista, para sexo 
masculino

• Cópia do registro do órgão de classe competente, 
quando cabível, ou comprovante de capacitação legal 
para o exercício do cargo

• Certidão negativa de antecedentes criminais

• Declaração de idoneidade (com firma reconhecida 
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da assinatura do candidato)

• Declaração de acúmulo de cargos

• Declaração de bens, entregue em envelope 
lacrado e/ou última declaração de I.R quando necessário.

• Comprovante de escolaridade exigida para o 
cargo, reconhecido pelos sistemas federais, estaduais ou 
municipais de ensino

• Declaração, informando se já é aposentado, por 
qual motivo e junto a qual regime de previdência social

Estância Turística de Avaré, 03 de janeiro de 2022.

Edson Gabriel da Silva

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2022
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato 

representado pelo Sr. Presidente Edson Gabriel da Silva, 
convoca os(as) classificados(as), do Concurso Público 
001/2018, homologado pelo Edital de 29/09/2018, para 
o emprego de   AUXILIAR DE LIMPEZA,   conforme a 
classificação abaixo descrita, para comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste Edital, no Departamento de Pessoal, 
situado à Praça Pref. Pref. Romeu Bretas nº 163, das 9h 
às 11h e das 14h às 16h. O não comparecimento no prazo 
acima implicará na desistência da vaga.

O turno de trabalho para o cargo contemplará às 
necessidades da instituição, podendo ser definido como 
matutino/vespertino ou vespertino/noturno.

Class.  Nome

11ª classificado (a) – Jaqueline Elaine Peres Castro

Documentos a serem apresentados:

• Cópia da certidão de nascimento ou casamento

• Cópia certidão de nascimento dos filhos (se tiver)

• Cópia do CPF

• Cópia do RG

• Carteira de Trabalho (CTPS)

• Cópias das páginas 07 e 08 da CTPS

• Cópia do comprovante de residência (água, luz, 
telefone, etc)

• Cartão de cadastramento do PIS/PASEP (se 

tiver)

• Laudo médico favorável (será agendado e 
fornecido pelo médico da FREA)

• 01 fotografia 3x4 (recente)

• Cópia do título de eleitor com o comprovante da 
última eleição

• Cópia do certificado de reservista, para sexo 
masculino

• Cópia do registro do órgão de classe competente, 
quando cabível, ou comprovante de capacitação legal 
para o exercício do cargo

• Certidão negativa de antecedentes criminais

• Declaração de idoneidade (com firma reconhecida 
da assinatura do candidato)

• Declaração de acúmulo de cargos

• Declaração de bens, entregue em envelope 
lacrado e/ou última declaração de I.R quando necessário.

• Comprovante de escolaridade exigida para o 
cargo, reconhecido pelos sistemas federais, estaduais ou 
municipais de ensino

• Declaração, informando se já é aposentado, por 
qual motivo e junto a qual regime de previdência social

Estância Turística de Avaré, 03 de janeiro de 2022.

Edson Gabriel da Silva

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2022
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato 

representado pelo Sr. Presidente Edson Gabriel da Silva, 
convoca os(as) classificados(as), do Concurso Público 
001/2018, homologado pelo Edital de 29/09/2018, para 
o emprego de   AUXILIAR DE LIMPEZA,   conforme a 
classificação abaixo descrita, para comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste Edital, no Departamento de Pessoal, 
situado à Praça Pref. Pref. Romeu Bretas nº 163, das 9h 
às 14h. O não comparecimento no prazo acima implicará 
na desistência da vaga.

O turno de trabalho para o cargo contemplará às 
necessidades da instituição, podendo ser definido como 
matutino/vespertino ou vespertino/noturno.
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Class.  Nome

12ª classificado (a) – Josiele Batista Nunes Salandim

Documentos a serem apresentados:

• Cópia da certidão de nascimento ou casamento

• Cópia certidão de nascimento dos filhos (se tiver)

• Cópia do CPF

• Cópia do RG

• Carteira de Trabalho (CTPS)

• Cópias das páginas 07 e 08 da CTPS

• Cópia do comprovante de residência (água, luz, 
telefone, etc)

• Cartão de cadastramento do PIS/PASEP (se 
tiver)

• Laudo médico favorável (será agendado e 
fornecido pelo médico da FREA)

• 01 fotografia 3x4 (recente)

• Cópia do título de eleitor com o comprovante da 
última eleição

• Cópia do certificado de reservista, para sexo 
masculino

• Cópia do registro do órgão de classe competente, 
quando cabível, ou comprovante de capacitação legal 
para o exercício do cargo

• Certidão negativa de antecedentes criminais

• Declaração de idoneidade (com firma reconhecida 
da assinatura do candidato)

• Declaração de acúmulo de cargos

• Declaração de bens, entregue em envelope 
lacrado e/ou última declaração de I.R quando necessário.

• Comprovante de escolaridade exigida para o 
cargo, reconhecido pelos sistemas federais, estaduais ou 
municipais de ensino

• Declaração, informando se já é aposentado, por 
qual motivo e junto a qual regime de previdência social

Estância Turística de Avaré, 03 de janeiro de 2022.

Edson Gabriel da Silva

Presidente

Outros Atos

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE AVARÉ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo 15/2021

Contrato nº 14/2020

Contratante: Câmara de Vereadores da Estância 
Turística de Avaré

Contratada: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 
-EPP

Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses do 
contrato que teve por objeto a contratação de empresa 
prestadora de serviços técnicos especializados em 
administração pública, visando a captação, leitura e 
envio de recortes eletrônicos de interesse da Câmara de 
Vereadores, publicados nos Diários Oficiais.

Prazo de vigência do Termo Aditivo: por mais 12 (doze) 
meses.

Valor: R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), sendo 
R$ 80,00 (oitenta reais) mensais

Referente: Processo nº 21/2020 – Dispensa nº 11/2020 
– Contrato 14/2020

Data de assinatura do ajuste: 13 de dezembro 2021

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ

Presidente da Câmara

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº 16/2021

Contrato nº 13/2017

Contratante: Câmara de Vereadores da Estância 
Turística de Avaré

Contratada: TELEFONICA BRASIL S/A

Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses do 
contrato que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de telefonia 
fixa com DDR digital para a Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré.

Prazo de vigência do termo aditivo: 12 (doze) meses.

Valor: Pagará somente os serviços efetivamente 
utilizados (despesas mensais com ligações telefônicas).
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Referente: Processo nº 16/2017 – Dispensa de 
Licitação 12/2017 – Contrato 13/2017

Data de assinatura do ajuste: 13 de dezembro de 
2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ

Presidente da Câmara

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº 17/2021

Contrato nº 01/2018

Contratante: Câmara de Vereadores da Estância 
Turística de Avaré

Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-
ESCOLA – CIEE

Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses e 
reajuste de 4,51% ao contrato de estágio a estudantes.

Prazo de vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses.

Valor Estimado: até R$ 7.077,00 (sete mil e sessenta e 
seis reais), sendo R$ 84,25 (oitenta e quatro reais e vinte 
e cinco centavos) por estudante/mês para até 07 (sete) 
estagiários, com vigência até 31 de dezembro de 2022.

Referente: Processo 01/2018 – Dispensa de Licitação 
01/2018 – Contrato 01/2018

Data de assinatura do ajuste: 13 de dezembro de 
2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ

Presidente da Câmara

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº 18/2021

Contrato nº 15/2020

Contratante: Câmara de Vereadores da Estância 
Turística de Avaré

Contratada: VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO 
EIRELI-ME

Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses e 
reajuste de 16,74%, do contrato que visa a prestação de 
serviços de locação de Sistema Eletrônico de Controle de 
Tempo e Microfone, para uso na Câmara de Vereadores 
da Estância Turística de Avaré.

Prazo de vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses.

Valor Estimado: até R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo 
12 parcelas mensais e iguais de R$ 750,00 (setecentos e 
cinquenta reais), com vigência até 31/12/2022.

Referente: Processo nº 18/2020 – Dispensa de 
Licitação 10/2020 – Contrato 15/2020

Data de assinatura do ajuste: 13 de dezembro de 
2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ

Presidente da Câmara
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