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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Atos Oficiais

Decretos

Decreto nº 6.145, de 13 de Janeiro de 2021
(Dispõe sobre elevação do número 
de vagas no Concurso Público nº 
002/2018 – Cargo de Condutor de 
Veículos e Transporte Coletivo, e dá 
outras providências.)

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

Considerando, a necessidade de convocação de 
classificados para provimento de cargo público de 
Condutor de Veículos e Transporte Coletivo, para atuação 
na Secretaria Municipal da Educação - Transporte Escolar;

Considerando a necessidade de recompor o quadro 
de servidores do Transporte Escolar, suprindo vagas 
decorrentes de exonerações e aposentadorias, ocorridas 
no exercício de 2020, justificado através Oficio 001/21/
SME,

Considerando, que o Decreto nº 5.362, de 07 de 
dezembro de 2018, publicado na mesma data, que 
homologa o resultado final do Concurso Público nº 
002/2018;

Considerando, as disposições do Decreto nº 5.868, 
de 16 de junho de 2020, publicado na mesma data, no 
semanário oficial eletrônico,

DECRETA:

Artigo 1º. Ficam elevadas em mais 02 (duas) unidades, 
o número de vagas para provimento do cargo de Condutor 
de Veículos e Transporte Coletivo I, do Concurso Público 
nº 002/2018.

Artigo 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de 
janeiro de 2021.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

PREFEITO

Decreto nº 6.146, de 13 de Janeiro de 2021
(Dispõe sobre elevação do número 
de  vagas no Concurso Público nº 
001/2018 – Cargo de Monitor e dá 
outras providências.)

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

Considerando, a necessidade de convocação de 
classificados para provimento de cargo público de 
Monitor, para atuação nas unidades escolares no âmbito 
da Secretaria Municipal da Educação;

Considerando a necessidade de recompor o quadro de 
servidores, suprindo vagas decorrentes de exonerações 
e aposentadorias, ocorridas no exercício de 2020, 
justificado através do Oficio n° 003/21/SME,

Considerando, que o Decreto nº 5332, de 20 de julho 
de 2018, que homologa o resultado final do Concurso 
Público nº 001/2018;

Considerando, as disposições do Decreto nº 5868, 
de 16 de junho de 2020, publicado na mesma data, no 
semanário oficial eletrônico,

DECRETA:

Artigo 1º. Ficam elevadas em mais 01 (uma) unidade, 
o número de vagas para provimento do cargo de Monitor, 
do Concurso Público nº 001/2018.

Artigo 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de 
janeiro de 2021.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

PREFEITO

Decreto nº 6.147, de  13  de  Janeiro de  2021
(Dispõe sobre elevação do número 
de  vagas do Concurso Público nº 
001/2018 – Cargo de PEB I, e dá 
outras providências.)

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

Considerando, a necessidade de convocação de 
classificados para provimento de cargo público de PEB I, 
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para atuação na Secretaria Municipal da Educação,

Considerando a necessidade da recomposição 
do quadro de pessoal dos profissionais da Educação 
Básica, suprindo vagas decorrentes de exonerações 
e aposentadorias, ocorridas no exercício de 2020, 
justificados através do Oficio 001/21/SME,

Considerando, que o Decreto nº 5.232, de 20 de Julho 
de 2018, publicado em 20/07/2018, que homologa o 
resultado final do Concurso Público nº 001/2018;

Considerando, as disposições do Decreto nº 5.868, 
de 16 de junho de 2020, publicado na mesma data, no 
semanário oficial eletrônico,

DECRETA:

Artigo 1º. Ficam elevadas em mais 09 (nove) unidades, 
o número de vagas para provimento do cargo de PEB I, 
do Concurso Público nº 001/2018.

Artigo 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de 
janeiro de 2021.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

PREFEITO
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