
Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

1

Segunda-feira, 14 de março de 2022 Ano VI | Edição nº 1228

PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 017/2022
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. Romeu Bretas nº 163, das 9h00 às 
11h e das 14h00 às 16h00. O não comparecimento no 
prazo acima implicará na desistência da vaga. O turno de 
trabalho para o cargo será definido pelo responsável do 
setor competente, podendo ser definido como matutino/
vespertino ou vespertino/noturno.

Class. Nome

34ª classificado (a) – JHONATHAN HENRIQUE 
LOPES

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, 14 de março de 2022.

Edson Gabriel da Silva

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº07/2022
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

do Município de Avaré - AVARÉPREV, neste ato 
representado pelo Sr. Diretor Presidente Oswaldo Bouças 
Mendes, nos termos do Decreto nº6122 de 04/01/2021 
convoca os classificados do Concurso Público nº 01/2019 
homologado em 20/04/2020 publicado em 30/04/2020 
edição nº616 do Semanário Oficial Eletrônico, para o 
emprego Público de CONTADOR a comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste Edital, no Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Avaré-AVAREPREV, 
situado no Largo São João, 134, com os documentos 
abaixo descritos das 08:00 às 17:00h, para orientação do 
procedimento admissional, exames médicos e entrega da 
documentação exigida pela nomeação, posse e exercício.

O não comparecimento no prazo acima implicará 
na desistência da vaga, podendo o Instituto Avareprev 
convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação Nome

01 DAVID ANDREI RODRIGUES

Estância Turística de Avaré, aos 14 de março de 2022.

OSWALDO BOUCAS MENDES

Diretor Presidente
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DENOMINAÇÃO Contador

Atribuição Sumária do Cargo (LC nº236 de 27/11/2018)

Terá por função de realizar conferência da 
documentação para realização dos respectivos de 
registros, escriturar, realizar cálculos contábeis e 
patrimoniais, conciliações bancárias, controlar contas 
a pagar e a receber, emitir, conferir boletins de 
tesouraria, relatório e balancetes contábeis. Assumir a 
responsabilidade técnica pelo controle contábil perante 
o conselho Gestor, Receita Federal, Tribunal de Contas, 
Ministério da Previdência Social e demais entidades 
fiscalizadoras. Auditar processos, realizar perícias 
contábeis, judiciais e extrajudiciais. Elaborar e avaliar os 
relatórios e demonstrativos, orientar a elaboração da folha 
de pagamento apresentar defesa perante as auditorias do 
Tribunal de Contas e Ministério da Previdência, exercer 
outras atividades correlatas.

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

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº06/2022
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de Avaré - AVARÉPREV, neste ato representado 
pelo Sr. Diretor Presidente Oswaldo Bouças Mendes, nos 
termos do Decreto nº6122 de 04/01/2021 convoca os 
classificados do Concurso Público nº 01/2019 homologado 
em 20/04/2020 publicado em 30/04/2020 edição nº616 do 
Semanário Oficial Eletrônico, para o emprego Público de 
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS a comparecer 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data 
da publicação deste Edital, no Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Avaré-AVAREPREV, 
situado no Largo São João, 134, com os documentos 
abaixo descritos das 08:00 às 17:00h, para orientação do 
procedimento admissional, exames médicos e entrega da 
documentação exigida pela nomeação, posse e exercício.

O não comparecimento no prazo acima implicará 
na desistência da vaga, podendo o Instituto Avareprev 
convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação Nome

02 ANILANA RODRIGUES BICUDO

Estância Turística de Avaré, aos 14 de março de 2022.

OSWALDO BOUCAS MENDES

Diretor Presidente

DENOMINAÇÃO Supervisor de recursos humanos

Atribuição Sumária do Cargo (LC nº236 de 27/11/2018)

Terá por função de gerenciar as atividades dos 
recursos humanos. Elaboração, conferência, transmissão 
e qualquer outro procedimento relacionado a folha de 
pagamento dos segurados, pensionistas e servidores 
ativos do AVAREPREV, orientar e supervisionar o trabalho 
executado pelo setores subordinados hierarquicamente, 
executar outras atividades relacionadas ao departamento 
de recursos humanos e demais tarefas correlatas.

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
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01 Comprovante grau de escolaridade autenticado

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)

02 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 Nº05/2022
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de Avaré - AVARÉPREV, neste ato representado 
pelo Sr. Diretor Presidente Oswaldo Bouças Mendes, nos 
termos do Decreto nº6122 de 04/01/2021 convoca os 
classificados do Concurso Público nº 01/2019 homologado 
em 20/04/2020 publicado em 30/04/2020 edição nº616 
do Semanário Oficial Eletrônico, para o emprego Público 
de PROCURADOR JURÍDICO a comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste Edital, no Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Avaré-AVAREPREV, 
situado no Largo São João, 134, com os documentos 
abaixo descritos das 08:00 às 17:00h, para orientação do 
procedimento admissional, exames médicos e entrega da 
documentação exigida pela nomeação, posse e exercício.

O não comparecimento no prazo acima implicará 
na desistência da vaga, podendo o Instituto Avareprev 
convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação Nome

03 DANIELA NOGUEIRA CORBI

Estância Turística de Avaré, aos 14 de março de 2022.

OSWALDO BOUCAS MENDES

Diretor Presidente

DENOMINAÇÃO Procurador Jurídico

Atribuição Sumária do Cargo (LC nº236 de 27/11/2018)

Terá por função de execução qualificada de suas 
tarefas envolvendo as diversas áreas de consultoria 
jurídica, supervisionar os processos administrativos 
de concessão de benefícios e os processos judiciais 
envolvendo o AVAREPREV, emitir pareceres, confeccionar 
petição e peticionar em juízo ou administrativamente na 
representação jurídica do AVAREPREV, exercendo todas 
as atividades administrativas e jurídicas de sua área de 
atuação.

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

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)

03 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 Nº04/2022
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de Avaré - AVARÉPREV, neste ato representado 
pelo Sr. Diretor Presidente Oswaldo Bouças Mendes, nos 
termos do Decreto nº6122 de 04/01/2021 convoca os 
classificados do Concurso Público nº 01/2019 homologado 
em 20/04/2020 publicado em 30/04/2020 edição nº616 do 
Semanário Oficial Eletrônico, para o emprego Público de 
Técnico Previdenciário, a comparecer no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação 



Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

4

Segunda-feira, 14 de março de 2022 Ano VI | Edição nº 1228

deste Edital, no Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Avaré-AVAREPREV, situado 
no Largo São João, 134, com os documentos abaixo 
descritos das 08:00 às 17:00h, para orientação do 
procedimento admissional, exames médicos e entrega da 
documentação exigida pela nomeação, posse e exercício.

O não comparecimento no prazo acima implicará 
na desistência da vaga, podendo o Instituto Avareprev 
convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação Nome

04 Raphael Tavares Callado

05 Paulo Cesar Cardoso

Estância Turística de Avaré, aos 14 de março de 2022.

OSWALDO BOUCAS MENDES

Diretor Presidente

DENOMINAÇÃO Técnico Previdenciário

Atribuição Sumária do Cargo (LC nº236 de 27/11/2018)

Terá por função de proceder ao reconhecimento 
inicial, manutenção, recurso e revisão de direitos aos 
benefícios administrados pelo AVAREPREV. Exercer 
atividades internas e externas ligada ao suporte e a apoio 
técnico, atendimento, orientação, esclarecimento de 
dúvidas, agendar perícias, e dar andamento aos pedidos 
dos segurados de acordo com diretrizes estabelecidos 
nos atos específicos e outras relacionadas aos fins 
institucionais que venham a ser determinadas pela chefia 
superior.

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

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)

04 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 Nº03/2022
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de Avaré - AVARÉPREV, neste ato representado 
pelo Sr. Diretor Presidente Oswaldo Bouças Mendes, nos 
termos do Decreto nº6122 de 04/01/2021 convoca os 
classificados do Concurso Público nº 01/2019 homologado 
em 20/04/2020 publicado em 30/04/2020 edição nº616 do 
Semanário Oficial Eletrônico, para o emprego Público de 
ASSISTENTE SOCIAL, a comparecer no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação 
deste Edital, no Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Avaré-AVAREPREV, situado 
no Largo São João, 134, com os documentos abaixo 
descritos das 08:00 às 17:00h, para orientação do 
procedimento admissional, exames médicos e entrega da 
documentação exigida pela nomeação, posse e exercício.

O não comparecimento no prazo acima implicará 
na desistência da vaga, podendo o Instituto Avareprev 
convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação Nome

06 DAYANE CRISTINA THEODORO BREVE

Estância Turística de Avaré, aos 14 de março de 2022.

OSWALDO BOUCAS MENDES

Diretor Presidente

DENOMINAÇÃO Assistente Social

Atribuição Sumária do Cargo (LC nº236 de 27/11/2018)

Terá por função de prestar serviço de âmbito social, 
subsidiar tecnicamente a diretoria na área de sua 
competência, elaborar, orientar e executar programas e 
projetos sociais, elaborar diagnósticos, avaliar e emitir 
laudos e visitar a residência dos segurados. Executar 
outras atividades de competência do Assistente Social.
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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 autenticado

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)

05 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 Nº02/2022
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

do Município de Avaré - AVARÉPREV, neste ato 
representado pelo Sr. Diretor Presidente Oswaldo Bouças 
Mendes, nos termos do Decreto nº6122 de 04/01/2021 
convoca os classificados do Concurso Público nº 01/2019 
homologado em 20/04/2020 publicado em 30/04/2020 
edição nº616 do Semanário Oficial Eletrônico, para o 
emprego Público de ESCRITURÁRIO, a comparecer no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste Edital, no Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Avaré-AVAREPREV, 
situado no Largo São João, 134, com os documentos 
abaixo descritos das 08:00 às 17:00h, para orientação do 
procedimento admissional, exames médicos e entrega da 
documentação exigida pela nomeação, posse e exercício.

O não comparecimento no prazo acima implicará 
na desistência da vaga, podendo o Instituto Avareprev 
convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação Nome

07 CARLOS ROBERTO DE CAMARGO

08 NATHALIA VAZ UNZER

Estância Turística de Avaré, aos 14 de março de 2022.

OSWALDO BOUCAS MENDES

Diretor Presidente

DENOMINAÇÃO Escriturário

Atribuição Sumária do Cargo (LC nº236 de 27/11/2018)

Terá por função de prestar serviço de executar tarefas 
de suporte administrativo, receber, organizar, analisar, 
classificar, registrar, distribuir e conferir documentos 
diversos. Atender o expediente normal da autarquia, 
efetuando abertura, recebimento, registro, distribuição 
dos processos e atendimento ao público em geral, direta 
ou telefônica, executar outras tarefas correlatas que lhe 
forem atribuídas.

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

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)

06 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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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº01/2022
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de Avaré - AVARÉPREV, neste ato representado 
pelo Sr. Diretor Presidente Oswaldo Bouças Mendes, nos 
termos do Decreto nº6122 de 04/01/2021 convoca os 
classificados do Concurso Público nº 01/2019 homologado 
em 20/04/2020 publicado em 30/04/2020 edição nº616 
do Semanário Oficial Eletrônico, para o emprego Público 
de Oficial de Manutenção e Serviços, a comparecer no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste Edital, no Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Avaré-AVAREPREV 
situado no Largo São João, 134, com os documentos 
abaixo descritos das 08:00 às 17:00h, para orientação do 
procedimento admissional, exames médicos e entrega da 
documentação exigida pela nomeação, posse e exercício.

O não comparecimento no prazo acima implicará 
na desistência da vaga, podendo o Instituto Avareprev 
convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação Nome

01 Evandro Marinho de Matos

Estância Turística de Avaré, aos 14 de março de 2022.

OSWALDO BOUCAS MENDES

Diretor Presidente

DENOMINAÇÃO Oficial de Manutenção e Serviços

Atribuição Sumária do Cargo (LC nº236 de 27/11/2018)

Terá por função de realizar a conservação e 
limpeza geral em todas as áreas internas e externas do 
AVAREPREV, utilizando as máquinas, equipamentos, 
ferramentas e produtos apropriados, sempre atento à 
prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, a fim de 
propiciar ambiente físico saudável à organização.

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

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)

07 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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