OBRAS

Pontos de ônibus são
instalados na Avenida
Major Rangel
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REQUISITO		
Graduação em curso superior de
(LEI 2007/2016) 		
licenciatura em disciplinas específicas das áreas do currículo das unidades escolares do sistema
municipal de ensino de acordo com a legislação vigente

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 024/2022

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto
nº 6121/21 E 6123/21 , considerando CI 655564/2021/SEMADS
e Ofício 006/2022, bem como não comparecimento do 54 e 55
classificados, bem como não andamento no processo admisional
do 46 classificado, CONVOCA, classificados do Concurso Publico
001/2018, homologado através do Decreto nº 5232/2018, de 20 de
Julho de 2018, publicado em 20 de Julho de 2018, no Semanário
Oficial Eletrônico, prorrogado pelo Decreto 6206/2021, publicado
em 23/03/2021,para o cargo/função de MONITOR, a comparecer
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoal, munido dos documentos abaixo descritos, sito
a a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para
orientação do procedimento admissional, nomeação, exames médicos e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga,
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
CARGO: MONITOR
Classificação
56			
57			
58			

Nome
PRISCILA DELBONE ELIAS
CRISTIANE NEVES GARCIA
WELLINGTON LUIZ SUHER

Estância Turística de Avaré, aos 04 de Março de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO			MONITOR
DESCRIÇÃO SUMARIA		
Compreende em execu
DO CARGO			
tar tarefas sob supervi
(L.C. 127/2010) 			
são, serviços de atendimento às crianças em suas necessidades diárias, cuidando da
alimentação, higiene e recreação, garantindo seu bem-estar, adaptação e desenvolvimento físico e mental, bem como monitorar jovens e adultos em unidades escolares, ou de desenvolvimento de
programas sociais. Executa tarefas afins designadas pela chefia
imediata.
REQUISITO		
ENSINO FUNDAMENTAL COM
(L.C. 126/2010)		
PLETO
LOCAL DE TRABALHO
A ser determinado pelo Secretário
			Municipal De Administração
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02			
Documento de Identidade - RG
02			
Cadastro Pessoa Física - CPF
02			
Comprovante residência (água, luz,
telefone, etc)
01			
Título eleitoral e último comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS
01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade
– conclusão de Ensino Fundamental Completo
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimento, RG e CPF de
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet)
01 			
certidão de ações cíveis e criminais
(TJ)

01			
Foto 3x4
01			
Cartão SUS
			
Declaração de Bens, entregue em
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 025/2022

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto
nº 6121/2021 E 6123/2021, considerando aposentadoria de: Diva
Dinorah Vaz de Lima e não comparecimento do 05 classificado,
CONVOCA, classificados do Concurso Publico 001/2018, homologado através do Decreto nº 5232/2018, de 20 de Julho de 2018, publicado em 20 de Julho de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico,
para o cargo/função de PEB II- INGLÊS., a comparecer no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de
Pessoal com os documentos abaixo descritos, situado a Rua Rio
Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do
procedimento admissional, nomeação, exames médicos e entrega
da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga,
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação
Nome
06			RODRIGO CARVALHO
Estância Turística de Avaré, aos 04 de Março de 2022.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO
PEB II (Lei 2007/2016)
DESCRIÇÃO SUMARIA
Compete ao Professor de EducaDO CARGO		
ção Básica I e ao Professor de
Educação Básica II, guardadas as características específicas do
campo de atuação: Participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar;Cumprir plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica da sua unidade escolar, e o calendário escolar; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe
de orientação pedagógica; Ministrar aulas, repassando aos alunos
os conteúdos definidos nos planos de aula; Orientar os alunos na
formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao
seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literários e
didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; Controlar e
avaliar o rendimento escolar dos alunos; Estabelecer estratégias
de recuperação para alunos de menos rendimento; Encaminhar,
bimestralmente, diário de classe contendo frequência, descrição
das atividades, conteúdos desenvolvidos e conceitos ao diretor da
U.E em que está lotado; Colaborar e participar na organização das
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Participar de reuniões com pais e com outros profissionais
de ensino; Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento
e outros eventos, quando solicitado; Participar integralmente dos
períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo
de ensino – aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional;
Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem
ou correção de seus problemas junto aos alunos de rede municipal
de ensino; Participar de projetos de conscientização das famílias
para a necessidade do exercício da cidadania, ética, bem como
frequência escolar das crianças do Município; Realizar pesquisar
na área de educação; Executar outras atribuições afins.

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02			
Documento de Identidade - RG
02			
Cadastro Pessoa Física - CPF
02			
Comprovante residência (água, luz,
telefone, etc)
01			
Título eleitoral e último comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS
01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade
– Ensino Fundamental Incompleto – mínimo 4ª série
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimento, RG e CPF de
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (TJSP)
01			
Foto 3x4
01			
Cartão SUS
			
Declaração de Bens, entregue em
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 026/2022

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto
nº 6123/2021 de 04/01/2021, considerando Ofício Especial/SMS e
considerando necessidade emergencial em suprir a demanda existente no atendimento à população face a Pandemia Covid-19, e a
demanda na rede básica de saúde do Município , bem como não
comparecimento do 34º classificado, CONVOCA os classificados
do Concurso Publico 002/2018, homologado através do Decreto nº
5317/2018, de 26 de Outubro de 2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função
de ENFERMEIRO, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, munido dos
documentos abaixo descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul
nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento
admissional, (nomeação, exames médicos), entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga,
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação
Nome (classificado(a))
35			JACQUELINE BRICK
Estância Turística de Avaré, aos 04 de Março de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO		
ENFERMEIRO
DESCRIÇÃO SUMARIA
Compreende as tarefas que se des
DO CARGO
tinam a planejar, organizar, exe
(L.C. 188/2013) 		
cutar e supervisionar os serviços de
enfermagem em postos de saúde, unidades de saúde e unidades
assistenciais, empregando processos de rotina e ou específicos,
zelando pela execução dos projetos, metas e rotinas de trabalhos,
para garantir a prestação dos serviços, dentro dos padrões de qualidade e quantidade estabelecidos, para possibilitar a proteção e a
recuperação da saúde individual ou coletiva no município, na execução de programa de saúde pública, visando atender legislação
pertinente;
REQUISITO		 Ensino superior completo e compe
(L.C. 188/2013)		
tente registro no COREN.
JORNADA DE TRABALHO A ser determinado pelo Secretário
			Municipal da Saúde
LOCAL E HORÁRIO
A ser determinado pelo Secretário
DE TRABALHO 		
Municipal da Saúde
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DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02			
Documento de Identidade - RG
02			
Cadastro Pessoa Física - CPF
02			
Comprovante residência (água, luz,
telefone, etc)
01			
Título eleitoral e último comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS
01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade
– diploma frente e verso e registro no órgão autenticados
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimentos, RG e cpf de
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01			
Foto 3x4
			
Cartão SUS
			
Declaração de Bens, entregue em
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

02			
Cadastro Pessoa Física - CPF
02			
Comprovante residência (água, luz,
telefone, etc)
01			
Título eleitoral e último comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS
01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade
autenticado
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimentos, RG e CPF
dos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para
I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01			
Foto 3x4
01			
Cartão SUS
			
Declaração de Bens, entregue em
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 028/2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 027/2022

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº
6121/2021 e 6123/2021,e conforme Decreto 5868/2020, considerando justificativas contidas na CI 656749/2022/SMF, exoneração
de Gabriela Gregório de Matos e Hellen Carolina dos Santos Marata e não comparecimento do 84º classificados e não andamento
no processo admissional do 81 classificado, CONVOCA, os classificados do Concurso Publico 002/2018, homologado através do
Decreto nº 5317/2018, de 26 de Outubro de 2018, publicado em 26
de Outubro de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO, a comparecer no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de
Pessoal, munidos dos documentos abaixo descritos, sito a Rua Rio
Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do
procedimento admissional, nomeação, exames médicos e entrega
da documentação exigida, abaixo listada.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga,
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação
Nome
86			
MARIVALDO PEREIRA DE CAR
			VALHO JUNIOR
87			
VALERIA PEREIRA RODRIGUES
			MATOS
Estância Turística de Avaré, aos 04 de Março de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO		
AGENTE ADMINISTRATIVO
ATRIBUIÇÃO		 Compreende em executar serviços
LC 188/2013 		
de apoio nas áreas administrativas,
financeiras, logísticas e recursos humanos das diversas unidades
administrativas; classificar documentos diversificados e correspondência, transcrição de dados, lançamentos, manuais e digitação
em programas específicos, prestação de informações de processos, arquivo, atendimento ao publico em geral; executar atividades
auxiliares de classificação e catalogação de manuscritos, livros,
periódicos e outras publicações; planejar , organizar e executar atividades pertinentes ao centro de documentação e arquivo da municipalidade, verificando a legislação quanto ao tempo correto para
arquivo e condicionamento dos mesmos. Executa tarefas afins designadas pelo superior imediato.
REQUISITO MÍNIMO
Ensino Médio Completo e conhecimento em informática
HORÁRIO DE TRABALHO
40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO
Local a ser determinado pelo Secretário Municipal de Administração
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02			
Documento de Identidade - RG

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº
6121/2021 e 6123/2021, considerando justificativas contidas na CI
657219/2022-SEMADS e não comparecimento do 18, 19 e 20 classificados, convoca os classificados do Concurso Publico 002/2018,
homologado através do Decreto nº 5317/2018, de 26 de Outubro
de 2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de ASSISTENTE SOCIAL, a
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos,
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs,
para orientação do procedimento admissional, nomeação, exames
médicos e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga,
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação
21			
22			
23			

Nome
BRUNA FARIAS RIBEIRO
MAIN FRANCISCO DE OLIVEIRA
REJANE CRISTINA TECH

Estância Turística de Avaré, aos 04 de Março de 2022.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO		
ASSISTENTE SOCIAL
ATRIBUIÇÃO		 Compreende as tarefas que se
LC 188/2013 		
destinam a executar os trabalhos
de Assistência Social, orientando indivíduos, famílias, comunidade
e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), programas de educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação
profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e
outras); orientam e monitoram ações em desenvolvimento, relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e
têxteis, desenvolvimento humano, economia familiar, educação do
consumidor, alimentação e saúde; desempenham tarefas administrativas e articulam recursos; financeiros disponíveis.
REQUISITO MÍNIMO
Ensino Superior Completo com formação na área específica e competente registro no CRESS
HORÁRIO DE TRABALHO
30 horas semanais / 6 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO
A ser determinado pelo Secretário
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02			
Documento de Identidade - RG
02			
Cadastro Pessoa Física - CPF
02			
Comprovante residência (água, luz,
telefone, etc)
01			
Título eleitoral e último comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS

01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade- Diploma de curso de Assistência Social e Registro no CRESSautenticados
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimentos, RG e CPF
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01			
Foto 3x4
01			
Cartão SUS
			
Declaração de Bens, entregue em
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 029/2022

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto
nº 6121/2021 e 6123/2021, considerando justificativas contidas na
Ci 663053/2022 e 662523/2022-SMS bem como pedido de demissão de , convoca os classificados do Concurso Publico 001/2019,
homologado através do Decreto nº 5458/2019, de 17 de Abril de
2019, publicado em 19 de Abril de 2019, no Semanário Oficial, para
o emprego público de DENTISTA-PSF, a comparecer no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de
Pessoal com os documentos abaixo descritos, situado a Rua Rio
Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do
procedimento admissional, exames médicos e entrega da documentação exigida para nomeação, posse e exercício.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga,
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação
Nome
01			
BIANCA LOPES DE OLIVEIRA
02			
ELISABETH BANNWART MENDES
		
Estância Turística de Avaré, aos 04 de Março de 2022.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO		
DENTISTA-PSF
ATRIBUIÇÃO		
Vide Anexo da L.C. nº 097/2009
REQUISITO		
Nível Superior completo com graduação em Odontologia e registro no CRO
CARGA HORÁRIA		
40 (Quarenta) horas semanais / 08
(oito) horas diárias
LOCAL DE TRABALHO
ESFs
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02			
Documento de Identidade - RG
02			
Cadastro Pessoa Física - CPF
02			
Comprovante residência (água, luz,
telefone, etc)
01			
Título eleitoral e último comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS
01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade
autenticado – Diploma frente e verso e registro no CRO - Autenticados)
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimento, RG e CPF de
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01			
Foto 3x4
01			
Cartão SUS
			
Declaração de Bens, entregue em
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público
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MEIO AMBIENTE

Prefeitura de Avaré promove
limpeza no Ribeirão Lajeado
Objetivo é ampliar captação de água da chuva e
diminuir enchentes
A Secretaria Municipal de
Meio Ambiente está promovendo a limpeza do Ribeirão
Lajeado, que corta a cidade.
O objetivo é melhor a vazão e ampliar a captação de
águas pluviais, contribuindo
para diminuir as enchentes.
A Prefeitura da Estância
Turística de Avaré declarou
Estado de Emergência após
as fortes chuvas registradas
no início de fevereiro.
A iniciativa conta com a
parceria da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços,
que disponibilizou o maquinário necessário para a execução do empreendimento.
Os trabalhos consistem na

revitalização da calha, desassoreamento, retirada lixo e outros materiais que obstruem a
passagem da água da chuva.
A ação teve início na parte mais baixa do rio e segue
para a área mais alta. No
momento, os trabalhos estão concentrados na parte
superior da Rua Fernando de
Moraes, que é cortada pelo
Lajeado.
Etapas
A próxima etapa é o desassoreamento na altura da
Rua Major Vitoriano até a
Rua São Paulo, bem como
entre a São Paulo e a Santa
Catariana, na região central
da cidade.

O Meio Ambiente informou ainda que outros ribeirões que cortam o município
também vão passar por limpeza nas fases seguintes.
Muro de arrimo
A intervenção incluiu a
recuperação de uma encosta
na Rua Flamboyant. A lateral
do córrego havia desmoronado em função do volume
de chuva.
A correção consistiu na
reparação do muro que arrimo construído em 2015 em
Área de Preservação Permanente (APP) que desviou o
curso das águas, causando
posteriormente o desmoronamento da estrutura.
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OBRAS

Pontos de ônibus são instalados
na Avenida Major Rangel
Estruturas cobertas implantadas pela Prefeitura de Avaré substituíram antigo terminal
A Prefeitura da Estância
Turística de Avaré finalizou
a instalação de dois pontos
de ônibus na Avenida Major
Rangel.
O equipamento já está
sendo utilizado pela população. Com 16 metros de comprimento por 2 de metros
largura, as estruturas cobertas substituem o antigo terminal urbano popularmente
conhecido como “caixotão”.
A antiga estrutura contribuía para o estrangulamento
do trânsito em uma das avenidas mais importantes da cidade. Além do aspecto técnico, a remoção também levou
em consideração a estética.
Os novos pontos de ônibus vão suprir a demanda,
já que estão localizados nos

dois lados da avenida.
A Secretaria Municipal de

Transporte e Serviços concluiu
os trabalhos nesta semana. Os

pontos da calçada que precisaram ser quebrados em virtu-

de da instalação serão reparados nos próximos dias.

CULTURA

Parceria com instituto botucatuense traz concerto filarmônico para Avaré
Orquestra vai se apresentar na
estância turística no segundo semestre
A Estância Turística de Avaré vai ser palco no segundo
semestre de uma apresentação da Orquestra Filarmônica
do Instituto de Biociências de
Botucatu (OFIBB).
A informação é da Secretaria Municipal de Cultura. A
data oficial do evento será
comunicada posteriormente.

A atração é fruto de parceria entre a Prefeitura de
Avaré e a Fundação do Instituto de Biociências (FUNDIBIO), entidade sem fins lucrativos criada pela UNESP que
tem a proposta de conectar a
universidade à sociedade.
Os detalhes foram definidos durante encontro re-

alizado recentemente entre
a pasta, a maestrina Renata
Cristina Ortiz de Villate, diretora artística da OFIBB, e
Mário de Oliveira Neto, diretor-presidente da FUNDIBIO
e coordenador da OFIBB.
Iniciativa da FUNDIBIO, a
orquestra fundada em 2019
pretende contribuir para o
desenvolvimento técnico e
artístico dos músicos de Botucatu e região, entre outras
metas.
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SAÚDE

Programa vai disponibilizar exames
gratuitos de mamografia em Avaré
Carreta do Mulheres de Peito
atende entre 15 e 26 de março
A carreta do Programa Mulheres de
Peito vai realizar mamografias gratuitamente entre 15 e 26
de março em Avaré.
A iniciativa do Governo do Estado de
São Paulo é uma parceria com a Prefeitura
da Estância Turística
de Avaré, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde.
Mulheres entre 35
e 49 anos necessitam
de pedido médico,
RG e Cartão SUS. Já
as pacientes acima
de 50 anos só preci-

sam apresentar RG e
cartão SUS.
O
atendimento
será feito por meio de
senhas e não é necessário agendamento
prévio. São 50 atendimentos por dia, de
segunda a sexta-feira,
e 25 exames aos sábados.
Os últimos detalhes estão sendo
acertados. A Secretaria Municipal da
Saúde vai divulgar
em breve nas redes
oficiais as informações sobre horário e
local.

AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

Covid: confira os pontos de vacinação em Avaré
Imunização acontece no posto Vera Cruz (crianças de 5 a 11 anos) e Postão da Rua Acre
A Secretaria Municipal da Saúde dá continuidade à vacinação
contra a Covid-19 em
Avaré. A etapa imuniza o
público acima de 5 anos.
O atendimento é das
8 às 11 horas e das 13 às
16 horas. Popularmente

conhecido como Postão
da Rua Acre, o Centro de
Saúde I (nº 1281) disponibiliza a vacina para todos os públicos entre 7 e
11 de março.
Já o posto Vera Cruz
(Rua Carmem Dias Faria, s/n) imuniza ex-

clusivamente crianças
de 5 a 11 anos. Quem
tomou a vacina Coronavac deve procurar a
unidade para receber a
segunda dose, ressalta
a Secretaria Municipal
da Saúde.
Jovens de 12 a 17

anos que não estiverem
acompanhados
dos
pais precisam do Termo
de Assentimento para
receber a dose.
O responsável pode
obter o documento no
link https://drive.google.
com/file/d/1OSVmpM-

Fm0EwQMnfDK12oS6ydK0yZkclV/view.
Em seguida, o adulto deve imprimir, preencher e entregar o
documento para o profissional da Saúde.
Crianças de 5 a 11
anos que não estiverem

acompanhadas dos pais
também precisam do
Termo de Assentimento.
O responsável, nesse
caso, pode obter o documento no link https://
drive.google.com/file/
d/1BpxBIEtpfeIfnHsMS-KyvAf9nurR167_/view.
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Workshop sobre técnicas de vendas
está com inscrições abertas em Avaré
Capacitação mescla teoria e prática para ajudar o participante a melhorar qualidade do atendimento
Saber vender e atender
bem o cliente é fundamental
para qualquer negócio. Por
isso, empresários e funcionários interessados em aprender técnicas de vendas para
agregar valor e qualidade no
atendimento podem se inscrever no workshop que será
realizado nos dias 23 e 24 de
março, das 18h30 às 22h30,
em Avaré.
A ação é realizada pelo
Sebrae Aqui em parceria com
o Senac, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária
de Avaré (ACIA) e Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, por meio da Secretaria
Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia.

São 30 vagas disponíveis
e as inscrições são gratuitas.
Durante o Workshop “Técnicas de vendas no varejo”, os
participantes se colocam no
papel de vendedor em diversas etapas do processo de
venda, o que facilita a compreensão da metodologia.
As inscrições podem ser
feitas no link https://bit.ly/vendas_avare. “O curso mescla teoria com a parte prática, o que
ajuda no aprendizado tanto
para o empresário que vai
saber como orientar o funcionário quanto para os próprios
colaboradores”, destaca a analista de negócios do Sebrae-SP
Geovana Annelli Leonardo.
A capacitação vai abordar os

seguintes temas: criação de
apresentações no ponto de
venda com técnicas diferenciadas de marketing; como le-

vantar e atender as necessidades e expectativas dos clientes;
etapas de vendas e a importância da análise de cenário.

O workshop será realizado
no auditório da ACIA, localizado na Rua Rio de Janeiro, nº
1.640, no centro de Avaré.

Projeto Avança Indústria está com inscrições abertas em Avaré
Objetivo é ajudar empresa a se tornar mais produtiva;
inscrições estão abertas

As micro e pequenas indústrias de Avaré podem se
inscrever no Projeto Avança
Indústria, cujo objetivo é
ajudar a empresa a se tornar mais produtiva e lucrativa.
A iniciativa é uma parceria do Sebrae-SP, Centro das
Indústrias do Estado de São
Paulo (CIESP), Associação
Comercial, Industrial e Agropecuária de Avaré (ACIA) e

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por meio da
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e
Tecnologia.
A inscrição é gratuita e
pode ser feita no link: https://
bit.ly/avançaindustria. Durante o projeto, as indústrias
participarão de encontros
coletivos e atendimentos individuais.
A primeira reunião virtual

será no dia 7 de março, das
19 às 21 horas. Sistema de
produção lean manufactoring, melhoria de processos,
redução de desperdícios e
retrabalho e aumento da
produtividade são alguns
dos temas abordados.
Outras informações podem ser obtidas no Posto
Sebrae Aqui Avaré pelos telefones (14) 3732-0747 e (14)
98204-0377 (WhatsApp).
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circumpercursos HUMANOS/DEPTO.DE PESSOAL
Notificação - Processos/expedientes conclusos
para ciência  

Notificação do(s) despacho (s), dos processos/ expedientes abaixo
relacionados, conclusos, à disposição para ciência dos interessados, no Departamento de Recursos Humanos /Depto. de Pessoal,
de segunda a sexta feira, das 8:00 as 17:00hrs, a saber:

*N.C. - não compareceu
*N.A.D.- não apresentou documentação exigida no Edital do Concurso Público
Estância Turística de Avaré, aos 02 de Março de 2022.

Data: 04/03/2022

Despacho – Indeferimento/autorização de nomeação/posse/exercício
Edital de Convocação :004/2022 – publicação 08/01/2022
Interessado : WESLEY DA SILVA OLIVEIRA
Examinando os autos, verificamos que o 46ª classificado compareceu em 13/01/2022, porém não deu andamento no processo admissional
Considerando artigo 38 da Lei 315/95 “Art. 38. A posse em cargo
público dependerá de prévia inspeção médica oficial.”
Indefiro autorização de nomeação/posse/exercício, smj, face óbice
as regras do Edital do Concurso Publico 001/2018, Edital de convocação nº 004/2022, cargo público de Monitor da Prefeitura do
Município da Estância Turística de Avaré.
Dê-se ciência ao interessado.
Publique-se.
Proceda-se convocação do próximo classificado.
Estância Turística de Avaré, aos 03 de Março de 2022.
Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração

COMISSÃO EXAMINADORA DO TAF CONCURSO PUBLICO
DESIGNAÇÃO – DECRETO  6661/2022, de 27 de Janeiro de 2022

LEGISLATIVO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 04/2022
Referente: Contrato nº 08/2020 – Pregão Presencial 04/2020 – Processo 09/2020.
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: COOP-ODONTOCLASSIC COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO
Objeto: o acréscimo de 07 (sete) beneficiários e seus respectivos
dependentes legais, regularmente inscritos no regularmente inscritos no Plano Privado Odontológico da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré.
Valor total estimado: R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), sendo
custo estimado de R$ 20,00 (vinte reais), por beneficiário, pelo período de 07 (sete) meses.
Data do ajuste: 18/02/2022.
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
EDITAL DE DIVULGAÇÃO –CONVOCAÇÃO 2ª
FASE - T.A.F –
CONCURSO PUBLICO 003/2019

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, através da Comissão Examinadora do Concurso Público nº
003/2019, designada através do Decreto nº 6661/2022, de 27 de
Janeiro de 2022, publicado em 28 de Janeiro de 2022, DIVULGAM
o resultado da 2ª Fase – Teste de Aptidão Física – TAF, realizado
em 22/02/2022, para o cargo- função de OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS, conforme edital de Convocação, publicados
no Semanário Oficial em: 05/02/2022 – Edição n 1052, 12/02/2022
– Edição nº 1053 e 19/02/2022 – Edição nº 1054.
Do resultado desta fase caberá recurso, observados as normas
e procedimentos dos recursos contidos no item 11, do Edital nº
003/2019, publicado em 05 de Abril de 2019.

TERMO ADITIVO Nº 04/2022
Referente: Pregão Presencial 03/2020 - Processo nº 07/2020 –
Contrato 06/2020
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA
Objeto: Realinhamento do preço unitário do litro da gasolina efetivamente fornecida, passando de R$ 6,15 (seis reais e quinze centavos) para R$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos), nos
termos do artigo 65, II, "d" da lei 8.666/93.
Data do ajuste: 18/02/2022
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 025/22 – PROCESSO Nº. 041/22
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de gêneros perecíveis para Merenda Escolar
Recebimento das Propostas: 08 de março de 2.022 das 08 horas
até 18 de março de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 18 de março de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 18 de março de 2.022 às
13h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de março de 2.022 – Eliana
da Silva Almeida – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 031/22 – PROCESSO Nº. 051/22
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Cestas Básicas para o Fundo Social de Solidariedade
Recebimento das Propostas: 07 de março de 2.022 das 08 horas
até 17 de março de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 17 de março de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 17 de março de 2.022 às
13h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
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Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de março de 2.022 – Eliana
da Silva Almeida – Pregoeira.

e três centavos), com a empresa MATSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, que tem como objeto a construção da Arena
de eventos no Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel.
Assinatura do Termo de Reajuste: 25/02/2.022.

TERMO DE DELIBERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/22 – PROCESSO N° 034/22
Considerando a Comunicação Interna n° 664755 da Secretaria
Municipal da Saúde solicitando a exclusão da Documentação de
Qualificação Técnica do Edital, referente ao Pregão em epígrafe,
o Senhor ROSLINDO WILSON MACHADO – Secretário Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições que são conferidas pelo
Decreto Municipal n° 4.813/17, DETERMINA a exclusão do documento supracitado do edital nos termos a serem conferidos no site:
www.avare.sp.gov.br e www.bllcompras.com.
Tendo em vista que as alterações foram efetuadas e serão publicadas dentro do prazo exigido em Lei, mantêm-se:
Recebimento das Propostas: 09 de março de 2.022 das 08 horas
até 21 de março de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 21 de março de 2.022 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 23 de março de 2.022 às 09h
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de março de 2.022.

INEDITORIAIS

As reuniões do CMDPD são abertas a população.
Conselheiros titulares, favor acionarem o suplente em caso de não
comparecimento.
e-mail:cmdpd@avare.sp.gov.br
tel. (14) 3732-8844

ADJUDICAÇÃO

Concorrência Pública nº. 021/21 – Processo nº. 489/21
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 021/21 à empresa
RÁPIDO SUMARÉ LTDA, objetivando o Registro de Preços para
o transporte de passageiros até o limite de 100.000 Km (cem mil
quilômetros), no valor global de R$ 1.275.502,00 (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e dois reais). Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 22 de fevereiro de 2.022 – Andréia
Brisola Carvalheira – Secretária Municipal de Esportes da Estância
Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Concorrência Pública nº. 021/21 – Processo nº. 489/21
Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 021/21 à empresa
RÁPIDO SUMARÉ LTDA, objetivando o Registro de Preços para
o transporte de passageiros até o limite de 100.000 Km (cem mil
quilômetros). Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de fevereiro de 2.022 – Andréia Brisola Carvalheira – Secretária Municipal
de Esportes da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA

Modalidade: CONCORRÊNCIA Pública nº. 021/21 – Processo nº.
489/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RÁPIDO SUMARÉ LTDA
Objeto: Registro de Preços para o transporte de passageiros até o
limite de 100.000 Km (cem mil quilômetros)
Valor Global: R$ 1.275.502,00 (um milhão, duzentos e setenta e
cinco mil, quinhentos e dois reais)
Data da Assinatura do Contrato: 22/02/2.022

TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 049/2021 – PROCESSO N°
221/2021 (Contrato n° 092/2021)
Considerando o Contrato com o locatário NILSON OLAO FABBRI
GUAZZELLI, os atos praticados por este setor assinado pelo Prefeito da Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo, deverão ser rerratificados e assinados pelas partes nos termos a serem
conferidos no Portal Transparência do Município. Ficam ratificados
os demais termos do referido Contrato.

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE
LICITAÇÃO N° 009/18 – PROCESSO N° 073/18 (Contrato n°
049/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e os senhores ARÃO OTANI e YOSIE OTANI, objetivando a
locação de imóvel para ampliação do Arquivo Municipal, situado
a Rua Alagoas, n°1086 – sala B, com prorrogação do prazo de
vigência contratual até 12 de março de 2.023, no valor global de R$
34.864,85 (trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais
e oitenta e cinco centavos). Ronaldo Adão Guardiano – Secretário
Municipal da Administração da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REAJUSTE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 019/18 – PROCESSO N° 476/18
(Contrato n° 615/18) fica reajustado o valor de R$ 578.708,43 (quinhentos e setenta e oito mil, setecentos e oito reais e quarenta

Conselheiros e seus Suplentes, para Reunião Ordinária, que será
realizada no dia 10/03/22 às 09:00 horas (quinta-feira) ,Biblioteca
Inclusiva Jairo Amorim ,sito à Rua Ceará 1393, ao lado do Centro
Administrativo.
					
Pauta:
Leitura e Aprovação da Ata;
Mudança para as Quartas -feira ( reuniões)
Denúncia da falta de Tradutor Intérprete FREA
Simpósio do TEA Câmara Municipal
Núcleo Esportivo PCD
JEESP 2022

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência
Lei de Criação:  0090/2009
Convocação

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (CMDPD), Sr. Hilton Charles M. Pedro, convoca os

EDIÇÃO 1.056 | AVARÉ, 5 DE MARÇO DE 2022

11

12

EDIÇÃO 1.056 | AVARÉ, 5 DE MARÇO DE 2022

TRIBUTO

IPTU 2022: primeira parcela
vence no dia 10 de março

Pagamento à vista garante desconto de 10% sobre imposto; opção semestral assegura 5%
A primeira parcela do
Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) de 2022 vence no dia 10 de março. O pagamento à vista garante 10%
de desconto no valor do imposto.
O contribuinte tem ainda
5% de desconto caso opte
pelo pagamento em duas
vezes (semestral). A terceira
opção é parcelar o valor em
10 vezes.

Pix
Cobrado de proprietários
de imóveis situados na área
urbana e utilizado para financiar investimentos em infraestrutura, entre outras melhorias, o IPTU agora pode
ser pago via Pix.
A proposta da Prefeitura
da Estância Turística de Avaré
é aproveitar os recursos tecnológicos para facilitar a vida
do contribuinte.

Basta acessar avare.sp.
gov.br, abrir a aba “Serviços
Online”, localizada na parte
inferior da página eletrônica,
e clicar no botão “Serviços”.
Em seguida, o usuário
deve clicar em “Emissão de
DAM” (Documento de Arrecadação Municipal), no alto
da página, e digitar a inscrição cadastral do imóvel com
a pontuação.
Depois de inserir os ca-

racteres de verificação, é só
clicar na opção “Pagar com
Pix”. Caso não queira utilizar
a função, o munícipe também pode imprimir o boleto
e fazer o pagamento da maneira tradicional.
Já a área Acesso Rápido,
também no site oficial da
Prefeitura de Avaré, oferece
um atalho. Basta clicar no
botão “IPTU -2ª Via” para
chegar diretamente ao es-

paço “Emissão de DAM”.
Em seguida, é só digitar o
solicitado conforme o informado acima e fazer o pagamento utilizando o Pix.
O IPTU também pode ser
solicitado pelo e-mail tributacao@avare.sp.gov.br. Outras informações pelos telefones (14) 3711-2561 e (14)
3711-2537. Além disso, o imposto continua chegando ao
cidadão na versão impressa.

