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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3.980, DE 04 DE ABRIL DE 2019.
"Altera o Decreto Municipal 3.856 de 19 de setembro de 2018, dispondo 

acerca do fechamento do Loteamento Jardim Vitória, e concedendo a Per-
missão de Uso de áreas a título precário à Associação dos Proprietários do 

Loteamento Residencial Jardim Vitória e dá outras providências."
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
artigo 78, Inciso I e;

Considerando todo o produzido no processo PMNO 1714/2019;

Considerando o parecer favorável do setor de obras quanto ao projeto apresentado;

Considerando a aprovação do COMDUR, a qual autorizou a referida permissão e o 
fechamento do loteamento;

Considerando o evidente interesse público em razão da desoneração do município 
quanto aos serviços públicos passarão a ser de responsabilidade da referida Associa-
ção;

  DECRETA:

Art. 1º O artigo 1º do decreto 3.856 de 19 de setembro de 2018 passará a conter a 
seguinte redação:

  "Art. 1º.Fica aprovado o loteamento residencial fechado denominado " Jardim Vitó-
ria", a Sebastião Carlos Setin e outros, em gleba urbana com área total de 94.858,34  
metros quadrados e com as seguintes características:

Art. 2º Fica autorizado o fechamento do Loteamento Jardim Vitória, área compre-
endida pela Matrícula nº 6003  do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de 
Nova Odessa/SP, ficando dispostas as situações da seguinte forma:

a) DESCRIÇÃO DA MATRÍCULA: Área total : Área 01 situada no Bairro da 
Represa, medindo e confrontando da seguinte forma: Inicia-se no ponto A e segue 
em linha reta por 76,726 metros, rumo 77º 49'03"NE, confrontando com a Estrada 
Municipal Rodolofo Kivitz, até atingir o ponto AB1; daí deflete à esquerda e segue 
197,512 metros, rumo 13º29'52"NW, confrontando com parte da Área 02, até atingir 
o ponto AB2; daí defleta à direita e segue em linha reta por 156,221 metros, num 
rumo 35º25'58"NE, confrontando ainda com parte da Área 02, até atingir o pon-
to AB3; daí deflete à esquerda e segue em linha reta por 419,47 metros rumo 20º 
17'43"NW, confrontando com parte da Área 02, até atingir o ponto AB4; daí deflete à 
esquerda margeando o córrego Represa por 283,378 metros confrontando com o Lo-
teamento Jardim Marajoara, até atingir o ponto W2; daí defleta à esquerda em linha 
reta por 653,081 metros rumo 13º 31'00"SE, confrontando com o loteamento Jardim 
Primavera (antigamente com Geraldo Camargo), atingindo o ponto inicial, fechando 
o perímetro e perfazendo uma área superficial de 94.858,34 metros quadrados. Sendo 
que sobre esta área 01, foi aprovado pelo município de Nova Odessa/SP, conforme 
Decreto Municipal nº 3.856, de 19 de setembro de 2018, autorização da GRAPRO-
HAB nº 349/2017 e demais documentos elencados no artigo 18 da Lei nº 6.766 de 19 
de dezembro de 1979, os quais se encontram encartados no processo de loteamento 
respectivo, é feito o presente REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado "JAR-
DIM VITÓRIA", situado no perímetro urbano de Nova Odessa/SP, na Estrada Mu-
nicipal Rodolfo Kivitz , em virtude do qual o imóvel desta matrícula com 94.858,34 
metros quadrados, foi subdividido da seguinte forma: 142 ( cento e quarenta e dois) 
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lotes, perfazendo a área total de 44.013,91m², agrupados em 15 (quinze) quadras, da 
seguinte forma: Quadra 01: área Verde D e Equipamento Público Urbano E; Quadra 
2: área Verde C; Quadra 3: com 17 ( dezessete) lotes; Quadra 4: com 18( dezoito) 
lotes; Quadra 5: com 12 ( doze) lotes; Quadra 06: com 18(dezoito) lotes; Quadra 7: 
com 18 (dezoito) lotes; Quadra 8: c Quadra 9: com 7 (sete) lotes; Quadra 10: Sistema 
de Lazer A; Quadra 11: com 09 (nove) lotes; Quadra 12: com 09 (nove) lotes; Quadra 
13: com 09 (nove) lotes; Quadra 14: com 07 (sete) lotes; Quadra 15: Equipamento 
Público Comunitário B. Ás áreas públicas perfazem o total de 50.844,43m² compos-
tas por: Área Verde com 15.908,90m²; Áreas Institucionais com 4.746,10m², Sistema 
de Lazer com 3.131,68m² e Sistema Viário com 27.057,75m².   

b) DESCRIÇÃO DA ÁREA FECHADA DO LOTEAMENTO Área Fechada: 
Inicia-se no ponto F1 localizado onde confronta com a parte do Sistema de Lazer 
"A" que fica fora do fechamento e com a Área 02, daí seguindo no sentido horário 
com azimute de 235°27'26", numa extensão de 28,560 metros, confrontando com a 
parte do Sistema de Lazer A que fica fora do fechamento, até encontrar o ponto F2; 
daí deflete à esquerda e segue com o azimute 325°27'26" numa extensão de 4,110 
metros, confrontando com a Avenida 1, até encontrar o ponto F3; daí deflete à direita 
segue com azimute de 235°27'26" numa extensão de 23,000 metros até encontrar o 
ponto F4, confrontando com a Avenida 1; daí deflete a direita, e segue com azimute 
de 325°27'26" numa extensão de 58,620 metros, até encontrar o ponto F5; daí deflete 
a esquerda e segue com azimute 235°27'26", numa extensão de 25,000 metros, até 
encontrar o ponto F6, confrontando do ponto F4 ao F6 com o Equipamento Público 
Comunitário "B"; daí defleta à direita e segue com azimute de 325°27'26", numa 
extensão de 510,650 metros, até encontrar o ponto F7, confrontando com o lotea-
mento Jardim Primavera; daí deflete a direita e segue com azimute 37°04'48", numa 
extensão de 6,690 metros, até encontrar o ponto F8; daí segue em curva a esquerda 
(Raio=47,40metros), numa extensão de 35,680 metros, até encontrar o ponto F9; daí 
segue em curva a esquerda (Raio=37,14 metros), numa extensão de 17,340 metros, 
até encontrar o ponto F10; daí segue em curva à esquerda (Raio=45,40 metros), 
numa extensão de 30,540 metros, até encontrar o ponto F11; daí segue em curva a es-
querda (Raio=34,75 metros), numa extensão de 61,540 metros, até encontrar o ponto 
F12; daí segue em curva a esquerda (Raio=73,60 metros), numa extensão de 20,380 
metros, até encontrar o ponto F13, confrontando desde o ponto F7 ao F13 com o 
limite da Área de Preservação Permanente da Área Verde "D"; daí deflete à direita e 
segue com azimute de 138°41'57", numa extensão de 380,060 metros, até encontrar 
o ponto AB3; daí deflete à direita e segue com azimute de 194°08'39", numa extensão 
de 156,221 metros, até encontrar o ponto AB2; daí deflete à esquerda e segue com 
azimute de 145°49'09", numa extensão de 137,480 metros, até encontrar o ponto 
F1, início desta descrição, confrontando do ponto F13 ao ponto F1 com a Área 02, 
perfazendo uma área fechada de 83.742,41metros quadrados. Sendo que dentro do 
perímetro de fechamento ficaram as seguintes áreas: 142 ( cento e quarenta e dois) 
lotes, perfazendo a área total de 44.013,91m², agrupados em 11 (onze) quadras, da 
seguinte forma: Quadra 3: com 17 ( dezessete) lotes; Quadra 4: com 18( dezoito) 
lotes; Quadra 5: com 12 ( doze) lotes; Quadra 06: com 18(dezoito) lotes; Quadra 
7: com 18 (dezoito) lotes; Quadra 8: com 18(dezoito) lotes; Quadra 9: com 7 (sete) 
lotes; Quadra 11: com 09 (nove) lotes; Quadra 12: com 09 (nove) lotes; Quadra 13: 
com 09 (nove) lotes e Quadra 14: com 07 (sete) lotes;

c) DESCRIÇÃO DA ÁREA EXTERNA AO FECHAMENTO: Área Fora do Fe-
chamento: Inicia-se no ponto A e segue em linha reta por 76,726 metros, com o 
azimute 61º 36'35", confrontando com a Estrada Municipal Rodolofo Kivitz, até 
atingir o ponto AB1; daí deflete à esquerda e segue 60,032 metros, com o azimute 
325º49'09", confrontando com parte da Área 02, até atingir o ponto F1; daí deflete 
à esquerda seguindo no anti- horário com azimute de 235°27'26", numa extensão de 
28,560 metros, confrontando com a parte do Sistema de Lazer A que fica dentro do 
fechamento, até encontrar o ponto F2; daí deflete à esquerda e segue com o azimu-
te 325°27'26" numa extensão de 4,110 metros, confrontando com a Avenida 1, até 
encontrar o ponto F3; daí deflete à direita segue com azimute de 235°27'26" numa 
extensão de 23,000 metros até encontrar o ponto F4, confrontando com a Aveni-
da 1; daí deflete a direita, e segue com azimute de 325°27'26" numa extensão de 
58,620 metros, até encontrar o ponto F5; daí deflete a esquerda e segue com azimute 
235°27'26", numa extensão de 25,000 metros, até encontrar o ponto F6, confron-
tando do ponto F4 ao F6 com o Equipamento Público Comunitário "B"; daí deflete 
à esquerda e segue com azimute de 145°27'26", numa extensão de 106,320 metros, 
até encontrar o ponto A, início desta descrição, perfazendo uma área fechada de 
5.538,98 metros quadrados.

Art. 3º Fica ainda concedido à Associação dos Proprietários do Loteamento Resi-
dencial Jardim Vitória, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 32.863.994/0001-
66, situada na Av. João Pessoa, n.622, Centro, Nova Odessa/SP - CEP 13.380-017, 
neste ato representada por seu representante legal, Sr. Marcos Matias Politano, por-
tador do RG nº 9.328.055-5, CPF nº 044.876.638-02, a permissão de uso do bem 
público a título precário, das áreas descritas e caracterizadas abaixo:

a)Quadra 01: Área Verde D fora da APP que assim se descreve: ÁREA VERDE 
"D":- Inicia-se num ponto localizado onde confronta com Área 02 e Rua 04, deste 
ponto segue pelo alinhamento da Rua 04 numa distância de 101,72 m (cento e um 
metros e setenta e dois centímetros); daí deflete à direita numa distância de 48,60 
m (quarenta e oito metros e sessenta centímetros) confrontando com Equipamento 
Público Urbano "E"; até encontrar o ponto F10; daí deflete à direita e segue em curva 

Especificações Área (m²) %

1. Área de Lotes (nº de lotes: - 142) 44.013,91 46,40

2. Áreas Públicas

    2.1. Sistema Viário 27.057,75 28,53

    2.2. Áreas Institucionais 4.746,10 5,00

    2.3. Espaços Livres de Uso Público

        2.3.1. Áreas Verdes / APP 19.040,58 20,07

3. Outros (especificar)

4. Área Loteada 94.858,34  100,00

6. Total da Gleba 94.858,34  100,00
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à esquerda (Raio=45,40 metros), numa extensão de 30,54 metros (trinta metros e 
cinquenta e quatro centímetros) , até encontrar o ponto F11; daí segue em curva a 
esquerda (Raio=34,75 metros), numa extensão de 61,54 metros ( Sessenta e um me-
tros e cinquenta e quatro centímetros), até encontrar o ponto F12; daí segue em curva 
a esquerda (Raio=73,60 metros), numa extensão de 20,38 metros ( vinte metros e 
trinta e oito centímetros), até encontrar o ponto F13, confrontando desde o ponto 
F10 ao F13 com o limite da Área de Preservação Permanente da Área Verde "D"; 
daí deflete à direita e segue com azimute de 138°41'57", numa extensão de 90,70 
metros ( noventa metros e setenta centímetros), confrontando com a Área 02, até 
encontrar o ponto inicial desta descrição, perfazendo à área superficial de 6.648,19 
metros quadrados)

b) Equipamento Público Urbano E que assim se descreve: EQUIPAMENTO PÚ-
BLICO URBANO "E":- Inicia-se num ponto localizado onde confronta com Área 
Verde "D" e Rua 04, deste ponto segue pelo alinhamento da Rua 04 numa distância 
de 59,08 m (cinquenta e nove metros e oito centímetros); daí deflete à direita numa 
distância de 34,65 m (trinta e quatro metros e sessenta e cinco centímetros) confron-
tando com Área Institucional do loteamento Jardim Primavera ; daí deflete à direita 
numa distância de 6,69 m (seis metros e sessenta e nove centímetros), confrontando 
com a APP da Área Verde D; daí deflete em à direita e segue em curva a esquerda, 
Raio 30,00 m (trinta metros), numa distância de 35,68 m (trinta e cinco metros e 
sessenta e oito centímetros) confrontando com a APP da área Verde D; daí segue em 
curva a esquerda Raio 30,00 m (trinta metros) numa distância de 17,34 m (dezessete 
metros e trinta e quatro centímetros) confrontando com a APP da Área Verde D; daí 
deflete à direita e segue em reta numa distância de 48,60 m (quarenta e oito metros 
e sessenta centímetros) confrontando com a Área Verde "D" até encontrar o ponto 
inicial de partida perfazendo uma área superficial de 2.147,63 metros quadrados. 
Quadra 2: área Verde C que assim se descreve: Inicia-se num ponto localizado onde 
confronta com Área 02 e com a Rua 01, deste ponto segue pelo alinhamento da Rua 
01 numa distância de 255,25 m (duzentos e cinquenta e cinco metros e vinte e cinco 
centímetros); daí deflete à esquerda em curva com raio de 114,00 m ( cento e quator-
ze metros), numa distância de 13,45 m (treze metros e quarenta e cinco centímetros) 
confrontando com à Rua 01; daí deflete à direita numa distância de 245,66 m (duzen-
tos e quarenta e cinco metros e sessenta e seis centímetros), confrontando com a Área 
02; daí deflete em à direita numa distância de 37,43 m (trinta e sete metros e quarenta 
e três centímetros) confrontando com a Área 02; até encontrar o ponto inicial de 
partida perfazendo uma área superficial de 3.683,76 metros quadrados.

c) Quadra 10: 50% do Sistema de Lazer A que assim se descreve: SISTEMA DE 
LAZER "A":- Inicia-se no ponto F2, localizado onde confronta com Avenida 1, deste 
ponto segue pelo alinhamento da referida Avenida, numa distância de 54,50 m (cin-
quenta e quatro metros e cinquenta centímetros); daí deflete à direita e segue numa 
distância de 28,90 m (vinte e oito metros e noventa centímetros) confrontando com 
a Viela de Passagem 4; daí deflete à direita e segue numa distância de 54,50 m (cin-
quenta e quatro metros e cinquenta centímetros), até encontrar o ponto F1, confron-
tando com parte da área 02;daí deflete à direita e segue numa distância de 28,56 m 
(vinte e oito metros e cinquenta e seis centímetros), até encontrar o ponto inicial F2, 
confrontando com parte do Sistema de lazer A, que se encontra fora do fechamento, 
descrito abaixo, perfazendo uma área superficial de 1.565,78 m² (Um mil quinhentos 
e sessenta e cinco metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados), parte da 
Avenida 1 com 3.429,44m², Avenida 02 com 2.133,04m²; Rua 01 com 4.270,85m²; 
Rua 02 com 4.886,80m²; Rua 03 com 4.969,53m²; Rua 05 com 1.923,61m²; Rua 
06 com 1.237,50m²; Viela de Passagem 1 com 200,00m², Viela de Passagem 2 com 
200,00m²; Viela de Passagem 3 com 100,00m²; Viela de Passagem 4 com 86,73m² e 
Viela de Passagem 5 com 75,00m².

d) Quadra 10: SISTEMA DE LAZER "A":- Inicia-se num ponto localizado onde 
confronta com Área 02 e Estrada Municipal Rodolfo Kivitz, deste ponto segue pelo 
alinhamento da referida Estrada, numa distância de 4,47 m (quatro metros e quarenta 
e sete centímetros); daí deflete à esquerda numa distância de 17,26 m (dezessete 
metros e vinte e seis centímetros) confrontando com à Estrada Municipal Rodolfo 
Kivitz; daí deflete à direita em curva de esquina com raio 9,00 m (nove metros), 
13,17 m (treze metros e dezessete centímetros) na confluência da Estrada Municipal 
Rodolfo Kivitz com a Avenida 01; daí segue em reta numa distância de 45,89 m (qua-
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renta e cinco metros oitenta e nove centímetros), até o ponto F2, confrontando com 
a Avenida 01; daí deflete a direita numa distância de 28,56 m (vinte e oito metros e 
cinquenta e seis centímetros) confrontando com parte do Sistema de Lazer A, locali-
zado dentro da área de fechamento ; daí deflete à direita numa distância de 60,002 m 
(sessenta metros e dois milímetros), confrontando com parte da a Área 02, até encon-
trar o ponto inicial de partida perfazendo uma área superficial de 1.565,90 m2 (um 
mil quinhentos e sessenta e cinco metros quadrados e noventa decímetros quadrados)

e) Quadra 15: EQUIPAMENTO PÚBLICO COMUNITÁRIO "B":- Inicia-se num 
ponto localizado onde confronta com a Estrada Municipal Rodolfo Kivitz, deste 
ponto segue pelo alinhamento da referida estrada numa distância de 12,11 m (doze 
metros e onze centímetros); daí deflete à esquerda numa distância de 4,03 m (quatro 
metros e três centímetros) confrontando com à Estrada Municipal Rodolfo Kivitz; 
dai deflete à direita numa distância de 106,32 m (cento e seis metros e trinta e dois 
centímetros) confrontando com Área Institucional, Área Verde e parte do lote 04 da 
Quadra 10, todos do Jardim Primavera; daí deflete à direita e segue em reta numa 
distância de 25,00 m (vinte e cinco metros) confrontando com a viela de passagem 
5; daí deflete a direita e segue em reta numa distância de 95,97 m (noventa e cinco 
metros e noventa e sete centímetros) confrontando com a avenida 01; daí segue em 
curva à direita numa distância de 15,10 m (quinze metros e dez centímetros) raio= 
9,00 m (nove metros) na confluência da Avenida 1 com a Estrada Municipal Rodolfo 
Kivitz; até encontrar o ponto inicial de partida, perfazendo uma área superficial de 
2.598,47 m2 (dois mil quinhentos e noventa e oito metros quadrados e quarenta 
e sete decímetros quadrados), parte da Avenida 1 com 1.286,65m² e Alargamento 
Rodolfo Kivitz com 87,96m². Área Fora do Fechamento APP: Inicia-se no ponto F7, 
onde confronta com o Jardim Primavera, daí segue com azimute 37°04'48", numa 
extensão de 6,690 metros, até encontrar o ponto F8; daí segue em curva a esquerda 
(Raio=47,40metros), numa extensão de 35,680 metros, até encontrar o ponto F9; daí 
segue em curva a esquerda (Raio=37,14 metros), numa extensão de 17,340 metros, 
até encontrar o ponto F10; daí segue em curva à esquerda (Raio=45,40 metros), 
numa extensão de 30,540 metros, até encontrar o ponto F11; daí segue em curva a es-
querda (Raio=34,75 metros), numa extensão de 61,540 metros, até encontrar o ponto 
F12; daí segue em curva a esquerda (Raio=73,60 metros), numa extensão de 20,380 
metros, até encontrar o ponto F13, confrontando do ponto F7 ao F10 com a Quadra 
01 Equipamento Público Urbano "E" e do ponto F10 ao ponto F13 com a Quadra 
01 Área Verde "D" fora de APP; daí deflete à esquerda e segue com azimute de 
318°41'57", numa extensão de 39,410 metros, até encontrar o ponto AB4, confron-
tando com Área 02; daí deflete à esquerda margeando o córrego Represa por 283,378 
metros confrontando com o Loteamento Jardim Marajoara, até atingir o ponto W2; 
daí deflete à esquerda e segue com o azimute 145º 27'26", numa extensão de 36,111 
metros, até o ponto F7, início desta descrição confrontando com o Jd. Primavera, 
perfazendo uma área superficial de 5.576,95 m2 (cinco mil quinhentos e setenta e 
seis metros quadrados e noventa e cinco decímetros quadrados) .

f) Todas as vias públicas compreendidas nos limites do referido Loteamento.

Art. 4º As áreas descritas e relacionadas no artigo anterior serão utilizadas exclusiva-
mente pela Permissionária, para fins de utilização e manutenção, a fim de viabilizar o 
fechamento do referido loteamento, competindo-lhe a manutenção do local e adim-
plemento de todos os tributos incidentes sobre a área em questão, nos termos da Lei 
Complementar 10 de 2006.

Art. 5º A permissão de uso, a título gratuito, será concedida pelo prazo de 30 (trinta) 
anos.

Art. 6º A permissão pode ser rescindida de comum acordo entre as partes, a qualquer 
tempo, por inadimplência total ou parcial de quaisquer das obrigações ou condições 
pactuadas, mediante notificação por escrito à parte inadimplente, com prova de re-
cebimento.

Art. 7º Fica totalmente vedado à Permissionária ceder, transferir ou emprestar, no 
todo ou em parte, o bem objeto da presente Decreto ou deixar de usá-lo para os 
fins previstos, desvirtuar sua finalidade ou ainda não cumprir o fechamento confor-
me projeto apresentado no PMNO 1714/2019, ficando nessas hipóteses, obrigada a 
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restituí-lo à Permitente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Art. 8º Finda a permissão concedida, quer pela expiração do prazo, quer pela revo-
gação da outorga, a Permissionária se obriga a restituir o imóvel objeto do presente, 
sem direito a retenção ou indenização por qualquer benfeitoria implementada ou 
requerer prorrogação de prazo.

Art. 9º Caberá exclusivamente à Permissionária a execução dos serviços públicos, 
como manutenção das vias e demais áreas aqui previstas, desobrigando a Permitente 
de executá-los, com exceção à coleta de lixo.

Parágrafo Único: Poderá a Permitente, em substituição da Permissionária, em nome 
do interesse público, executar os serviços públicos aqui assumidos por esta última, 
mediante cobrança de preço público no caso da referida Associação deixar de faze-
-los.

Art. 10º A Permissionária responderá diretamente por todos e quaisquer danos por-
ventura causados a terceiros em decorrência da utilização dos bens objeto do presen-
te Decreto, sem que implique em qualquer responsabilidade por parte da Prefeitura 
Municipal.

Art. 11º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Nova Odessa, 04 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº  3253 DE 10 DE MARÇO DE 2019.
Autor: vereador Angelo Roberto Réstio "Institui, no calendário oficial do 

Município, o Dia do Aposentado e dá outras providências".
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através 
do art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:Art. 1º. Fica instituído, no calendário oficial do Município, 
o Dia do Aposentado.Art. 2º. O evento será realizado, anualmente, no dia 24 de 
janeiro.Art. 3º. As autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de atos 
públicos comemorativos do evento.Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 10 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº  3264 DE 10 DE MARÇO DE 2019.
Autor: vereador Angelo Roberto Réstio "Institui, no calendário oficial do 

Município, o Dia do Rádio e dá outras providências".
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através 
do art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:Art. 1º. Fica instituído, no calendário oficial do Município, 
o Dia do Rádio.Art. 2º. O evento será realizado, anualmente, no dia 13 de fevereiro.
Art. 3º. As autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de atos públicos 
comemorativos do evento.Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 10 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº  3265 DE 10 DE MARÇO DE 2019.
Autor: vereador Angelo Roberto Réstio"Institui, no calendário oficial do 

Município, o Dia do Repórter e dá outras providências".
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei:Art. 1º. Fica instituído, no calendário oficial do Município, o 
Dia do Repórter.Art. 2º. O evento será realizado, anualmente, no dia 16 de fevereiro.
Art. 3º. As autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de atos públicos 
comemorativos do evento.Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 10 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

EDITAL DE CONVITE PARA CONFERÊNCIAS 
PÚBLICAS

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa CONVIDA seus munícipes, para, por meio 
de seus diversos segmentos sociais, participar das Conferências Públicas que serão 
realizadas nos locais, dias e horários abaixo definidos, oportunidades em que ocorre-
rá a eleição de delegados investidos da obrigação de votar a proposta do Anteprojeto 
de Lei Complementar que tem por objetivo a implementar o Plano Diretor Participa-
tivo do Município, a qual será submetida ao legislativo municipal.
 Aos delegados eleitos, serão disponibilizadas minutas do Anteprojeto de Lei Com-
plementar de implementação do Plano Diretor Participativo do Município, sendo à 
estes facultado a apresentação de propostas de emendas, sendo certo que ainda estará 
disponível para consulta no website: www.novaodessa.sp.gov.br e na sede da Prefei-
tura Municipal de Nova Odessa, Av. João Pessoa, nº 777 - Centro.

 Local, dia e hora das conferências públicas:

 1ª: Auditório do Paço Municipal - Av. João Pessoa, 777 - Centro, dia 29/04/2019, 
hora de início dos trabalhos 18h00min.

 2ª: Auditório do Paço Municipal - Av. João Pessoa, 777 - Centro, dia 20/05/2019, 
hora de início dos trabalhos 18h00min.

 Pauta: Votação do Anteprojeto do Plano Diretor Participativo do Município a ser 

apresentado na Câmara de Vereadores de Nova Odessa.
Nova Odessa, 10 de abril de 2019

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVAS E ESCLARECIMENTOS

 A Administração Pública Municipal, dando prosseguimento aos trabalhos de discussão sobre a implementação 
do Plano Diretor Participativo do Município, promoverá a eleição de delegados e a votação do Anteprojeto de Lei 
Complementar respectivo nas conferências agendadas para seu encaminhamento à Câmara de Vereadores muni-
cipal, ressaltando ainda que a proposta foi objeto de deliberação e aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento 
Urbano (COMDUR), conforme reunião que ocorreu em 12/03/2019 e amplamente debatida com os mais diversos 
setores da sociedade no âmbitos das audiências públicas realizadas.

 Os interessados em se candidatar para os cargos de delegado nas Conferências Públicas, deverão fazê-lo no ato 
da assinatura da lista de presença da primeira Conferência, em lista própria, que será objeto de votação, mediante 
cédulas próprias que deverão ser entregues e preenchidas por todos os presentes, com exceção aos integrantes da 
mesa, sendo esta eleição decidida por maioria simples de votos.

 Convém ressaltar que o Anteprojeto de Lei Complementar em questão, se devidamente aprovado na Conferência 
Pública competente, será submetida ao Poder Legislativo, sendo certo que, em caso deste aprova-lo, implemen-
tará o Plano Diretor Participativo do Município, e, por tal motivo, é que se torna muito importante a participação 
dos cidadãos, das pessoas jurídicas, entidades da sociedade civil e demais interessados.

 Assim, com o intuito de dar transparência e segurança jurídica ao processo, cumprindo as condições impostas 
pela legislação vigente, publica-se o presente regulamento que disciplinará as regras e procedimentos regentes 
das Conferências Públicas, nos termos abaixo explicitados.

REGULAMNETO DA CONFERÊNCIA PÚBLICA

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. O Anteprojeto de Lei Complementar que tem por objetivo a implementação do Plano Diretor Partici-
pativo do Município será disponibilizado aos delegados eleitos, sendo certo que ainda estará disponível para 
consulta no website: www.novaodessa.sp.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Av. João 
Pessoa, nº 777 - Centro.

Art. 2º. As Conferências Públicas serão realizadas e dirigidas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (COMDUR), órgão colegiado e de natureza consultiva integrante da estrutura do Gabinete do Prefeito.

Art. 3º. As Conferências Públicas terão por finalidade votar o Anteprojeto de Lei Complementar de implementa-
ção do Plano Diretor Participativo do Município que será encaminhado à Câmara de Vereadores de Nova Odessa.

Art. 4º. As Conferências Públicas ocorrerão nos locais, dias e horários supradesignados, impreterivelmente.

Art. 5º. Estão convidados a participar das Audiências Públicas, a sociedade civil, órgãos públicos responsáveis 
pelo tratamento das questões debatidas, entidades representativas da sociedade e de setores interessados nas áreas 
objeto das discussões, bem como todo e qualquer cidadão que se interessar pelo tema.

Art. 6º. Caberá ao Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (COMDUR) a condição de 
presidente das Conferências, cabendo-lhe a condução dos trabalhos e dos debates, nos termos definidos neste 
regulamento.
§1º. São prerrogativas do presidente da Conferência:
I- Designar um secretário de mesa para que o auxilie nos trabalhos;
II- Realizar uma apresentação de objetivos e regras de funcionamento das Conferências, ordenando o curso das 
ações;
III - Convidar para participar da mesa ou conceder a palavra, a qualquer momento, a servidores ou expositores 
convidados que possam auxiliar no debate ou esclarecer temas técnicos;
IV- Modificar a ordem das exposições, por razão de melhor organização;
V- Exigir, em qualquer etapa do procedimento a unificação das exposições das partes com interesses em comum 
e, em caso de divergência entre elas, decidir a respeito do responsável pela exposição;
VI - Decidir sobre a pertinência das intervenções durante as Conferências com o objeto em debate, nos termos 
deste regulamento, em atenção à boa ordem do procedimento e respeitando direto de livre manifestação das 
pessoas;
VII - Organizar os pedidos de réplica e tréplica;
VIII- Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação, ou postergação das Conferências, bem como de sua 
reabertura ou continuação, quando o repute conveniente, de ofício ou a pedido de algum delegado;
IX- Ampliar, excepcionalmente, o tempo das exposições, quando o considere necessário ou útil;
X- Autorizar a transmissão radiofônica e/ou televisiva das Audiências;
XI- Declarar o fim da Conferência Pública.   
§2º. São deveres do Presidente:
I- Garantir a palavra a todos os participantes inscritos, assim com expositores técnicos convidados; observando 
o disposto nos artigos 8º e 9º deste regulamento.
II- Manter sua imparcialidade, abstendo-se de emitir juízo de valor sobre a opinião ou propostas apresentadas 
pelos participantes.

TÍTULO II
DA REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS 

CAPÍTULO I
DA CANDIDATURA, VOTAÇÃO, ELEIÇÃO E ATUAÇÃO DOS DELEGADOS

Art. 7º. A presença nas Conferências Públicas será aberta a todos os interessados.

Art. 8º. Nos termos da Resolução 25 de 18 de março de 2005 do Conselho das Cidades, serão eleitos delegados 
os quais procederão a análise, propositura de sugestões e votação do Anteprojeto do Plano Diretor Participativo 
do Município.
§1º. Deverão ser eleitos 05 (cinco) delegados, os quais deverão candidatar-se no ato da assinatura da lista de 
presença da primeira Conferência, em lista própria, que será objeto de votação aberta, mediante cédulas próprias 
que deverão ser entregues e preenchidas por todos os presentes, com exceção aos integrantes da mesa, sendo esta 
eleição decidida por maioria simples de votos.
§2º. Aos delegados eleitos serão entregues minutas do Anteprojeto do Plano Diretor Participativo já debatido no 
âmbito das Audiências Públicas realizadas.
§3º. Caberá ao delegado eleito analisar o anteprojeto e propor modificações e/ou considerações que entender 
cabíveis, a ser entregue pela via física junto à mesa, no ato da realização da segunda Conferência, sendo proce-
dida sua leitura.
§4º. Eventuais documentos pertinentes ou entendidos como relevantes, devem ser encaminhados simultaneamen-
te com as comunicações mencionadas no § 3º deste artigo.
§5º. O delegado que pretender realizar manifestação oral acerca do objeto do Anteprojeto do Plano diretor Par-
ticipativo, deverá solicitar o uso da palavra à mesa no mesmo momento previsto para entrega das propostas/
considerações, nos termos do § 3º deste artigo.

Art. 9º. O presidente da Conferência coibirá eventuais intervenções, orais ou escritas, estranhas aos objetos das 
Conferências ou em desacordo com as previsões deste regulamento, exceto quanto à manifestação decorrente do 
desdobramento da discussão, caso em que decidirá sobre o tempo a ser concedido para a manifestação, garantin-
do pedidos de réplica e tréplica.

Art. 10. Qualquer cidadão poderá ingressar no recinto onde ocorrerão as Conferências Públicas, devendo, para 
tanto, preencher a respectiva lista de presença, exibindo no ato, documento comprovador de identidade, com foto 
e em seu original, além de preencher todos os campos devida cédula de votação.
§1º as cédulas rasuradas, preenchidas de forma incompleta ou que detenham informações impertinentes aos 
campos nela destacados, serão anuladas.
§2º A critério do Presidente da Conferência Pública, fundadamente, poderá ser limitado o número de participan-
tes, considerando-se s limites impostos pelas instalações físicas do local de sua realização.



Nova Odessa, Quinta-feira, 11 de Abril de 2019Diário Oficial do Município de Nova Odessa

O Município de Nova Odessa dá garantia da autenticidade deste 
documento, desde que visualizado através do site 
www.novaodessa.sp.gov.br no link Diário Oficial.

Página 4

Art. 11. As Conferências Públicas têm caráter eletivo, providenciando a votação do Anteprojeto do Plano Diretor 
Participativo, mediante atuação direta dos delegados eleitos.

CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO

Art. 12. As Conferências terão seus trabalhos iniciados com a composição das respectivas mesas.

Art. 13. Após a composição das mesas, será iniciado o procedimento com a abertura formal das Conferências, 
com breve explicação das normas que a regerão e das demais informações necessárias e úteis para a condução 
dos trabalhos.
§1º. Quando da Primeira Conferência, após a exposição do Presidente, este procederá a leitura da lista de candi-
datos e em seguida será dado o tempo máximo de 05 (cinco) minutos para que sejam preenchidas e entregues as 
cédulas à mesa, que realizará a contabilização oral, voto à voto.
§2º. Após, será declarado o resultado pelo Presidente, sendo eleitos os 05 (cinco) mais votados. Caso haja empate 
ou insuficiência de eleitos, será realizada nova votação envolvendo apenas os candidatos empatados, ou no caso 
de eleição insuficiente de candidatos, daqueles já candidatados e não votados.
§3º. Será dada a palavra para o representante da Prefeitura, o qual exporá os principais pontos de alteração, pelo 
tempo que for necessário.
§4º. Na sequência,o Presidente abrirá para questionamentos dos delegados acerca da explicação, pelo tempo 
máximo de 05 (cinco) minutos, compreendidos entre a pergunta e a resposta, podendo, a pedido do representante 
da prefeitura, ser prorrogado pelo mesmo prazo. Caso o questionamento não possa ser respondido no momento, 
o representante da prefeitura requererá prazo para resposta e deverá elaborá-la, sendo que será devidamente lida 
quando da segunda Conferência.
§5º. Concluídas as exposições e manifestações, o Presidente dará por concluída a Primeira Conferência.
§6º. No âmbito da Segunda Conferência, cumprido o caput deste artigo, o Presidente solicitará a entrega das pro-
posituras/considerações feitas pelos delegados, bem como receberá os pedidos de uso da palavra destes eleitos.
§7º. Será procedida a leitura das proposituras/considerações, sendo assegurado o uso da palavra daquele devi-
damente inscrito, nos termos do §5º do artigo 8º, imediatamente após devidamente lida o que por este proposto/
considerado, pelo tempo máximo de cinco minutos, acrescido de 01 (um) minuto para fins de conclusão, caso 
ainda não o tenha feito.
§8º. Superadas as leituras e exposições orais, o Presidente colocará em votação o Anteprojeto do Plano Diretor 
Participativo pelos delegados e, após votado, declarará o resultado em voz alta.
§9º. Após a declaração do resultado da votação do Anteprojeto do Plano Diretor Participativo, o Presidente dará 
por encerrada a Segunda Conferência.
§10. Ao final dos trabalhos, a ata será subscrita pelo secretário da mesa, sendo o Presidente responsável pela 
sua divulgação e publicidade, observado o prazo de publicação previsto no parágrafo único do artigo 16 deste 
regulamento, sem prejuízo, ainda, da sua disponibilização no site da Prefeitura em até 15 (quinze) dias após a 
realização da respectiva Conferência.

CAPÍTULO III
DA PUBLICIDADE

Art. 14. O Edital de Convite será publicado no Diário Oficial do Município, no mínimo, 15 (quinze) dias de 
antecedência da data marcada para a realização das Conferências.
Parágrafo único. Além da publicação no Diário Oficial do Município, as Conferências poderão ser divulgadas 
previamente na página da Prefeitura na internet, sem prejuízo da afixação de cartazes no Paço Municipal e em 
locais de grande circulação de pessoas no Município, podendo ainda ser enviadas matérias para que os órgãos de 
imprensa possam divulgá-las à população.

CAPÍTULO IV
DAS PROPOSTAS E CONSIDERAÇÕES APRESENTADAS

Art. 15. Todas as propostas/considerações apresentadas ao Anteprojeto de Lei Complementar que trata da imple-
mentação do Plano Diretor Participativo, encaminhadas conforme o previsto neste regulamento, farão parte inte-
grante da respectiva ata e assim, parte indissociável do processo o qual instruirá o Anteprojeto a ser apresentado 
junto à Câmara de Vereadores de Nova Odessa.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÃO FINAIS

Art. 16. É expressamente vedado, no transcorrer das Conferências, o uso de instrumentos acústicos ou de quais-
quer meios que conturbem as discussões.

Art. 17. As Conferências Públicas serão gravadas. Os arquivos e gravações farão parte integrante e indissociável 
da respectiva Ata.

Art. 18. As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no evento ou em decorrência 
deste, terão a finalidade de informar a atuação da Administração Pública, contribuindo para observância dos 
princípios da transparência, isonomia e eficiência, assegurando a participação popular, na forma da lei, na con-
dução do interesse público.

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 20/PE/2019, que será reali-
zado no dia 30/04/2019 através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetli-
citacoes.com.br, acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: Registro de 
preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a mandados 
judiciais com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro 
empreendedor individual. Informações poderão ser obtidas através do telefone (19) 
3476.8602. O edital estará disponível para download no site da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br, e no site da prefeitura no seguinte link 
de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 11/04/2019 às 14h:00min.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/04/2019, às 08h30min.

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 30/04/2019, às 10h00min
Nova Odessa, 10 de abril de 2019

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 19/PE/2019, que será realiza-
do no dia 29/04/2019 através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetlicita-
coes.com.br, acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: Registro de preços 
para futuros e eventuais serviços de concretagem, conforme termo de referencia. 

Informações poderão ser obtidas através do telefone (19) 3476.8602. O edital estará 
disponível para download no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbm-
netlicitacoes.com.br, e no site da prefeitura no seguinte link de acesso: http://www.
novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 11/04/2019 às 14h:00min.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/04/2019, às 08h30min.

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 29/04/2019, às 10h00min
Nova Odessa, 10 de abril de 2019

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 17/PE/2019, que será reali-
zado no dia 25/04/2019 através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetli-
citacoes.com.br, acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: Registro de 
preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de escritório para a secretaria 
de saúde com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro 
empreendedor individual. Informações poderão ser obtidas através do telefone (19) 
3476.8602. O edital estará disponível para download no site da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br, e no site da prefeitura no seguinte link 
de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 10/04/2019 às 
14h:00min.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/04/2019, às 08h30min.

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 25/04/2019, às 10h00min.
Nova Odessa, 10 de abril de 2019

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 22/PE/2018, que será reali-
zado no dia 03/05/2019 através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetli-
citacoes.com.br, acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: Registro de 
preços para futuras e eventuais aquisições de cestas básicas, em entregas mensais 
para os setores de vigilância e diretoria social do município de Nova Odessa com 
cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor 
individual. Informações poderão ser obtidas através do telefone (19) 3476.8602. O 
edital estará disponível para download no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, e no site da prefeitura no seguinte link de acesso: 
http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 11/04/2019 às 14h:00min.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 03/05/2019, às 08h30min.

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 03/05/2019, às 09h00min.
Nova Odessa, 10 de abril de 2019

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 21/PE/2019, que será realiza-
do no dia 02/05/2019 através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetlicita-
coes.com.br, acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: Registro de preços 
para futuras e eventuais aquisições de utensílios de limpeza e produtos descartáveis 
para a Secretaria de Educação com cota reservada para microempresa, empresa de 
pequeno porte e micro empreendedor individual. Informações poderão ser obtidas 
através do telefone (19) 3476.8602. O edital estará disponível para download no site 
da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br, e no site da pre-
feitura no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 11/04/2019 às 14h:00min.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/05/2019, às 08h30min.

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 02/05/2019, às 09h00min.
Nova Odessa, 10 de abril de 2019

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberta Tomada de Preços nº. 04/TP/2019, com encerra-
mento dia 26/04/2019, às 14 horas, junto ao respectivo Departamento de Compras, 
situado a Avenida João Pessoa, 777 - Centro, Nova Odessa/SP para Contratação de 
empresa especializada para contenção de erosão com recomposição de voçoroca e 
constução de escada dissipadora em gabião (entre os bairros Pq. Res. Klavin e Jd. 
Das Palmeiras com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Ultimo 
dia para cadastro: 23/04/2019. Vistoria: A vistoria técnica é obrigatória e deverá ser 
realizada por representante credenciado da Licitante, mediante agendamento prévio 
pelo telefone (19) 3476-8600, ramais - 308, 340 e 335 com pelo menos 02 (dois) 
dias úteis de antecedência contados do ultimo dia para realização da vistoria e será 
realizado sempre em horário de expediente administrativo. Considere-se o ultimo 
dia para vistoria o dia 25/04/2019.  O edital completo estará disponível no seguinte 
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link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx. O edital comple-
to estará disponível no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/
Licitacoes.aspx

Nova Odessa, 10 de abril de 2019
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços n°. 076/2018.

Órgão Gerenciador: Município de Nova Odessa. Processo: 477/2018. Edital. 01/
PE/2018. Detentora: Edera Distribuidora de Medicamentos Eireli ME. Fica adita-
da em 25% quantidade do item 59 e 80 - Preço unitário para o item: item 59 - R$ 
0,30- Marca: Servier; item: 80 - R$ 0,30 - Marca: Servier. Assinatura: 29/03/2019. 
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para 
a farmácia central com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte 
e micro empreendedor individual. Modalidade: Pregão Eletrônico.

Nova Odessa, 29 de março de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 08/PP/2019. Processo Administrativo: 2088/2019.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de lanches para o 
social, sendo exclusiva para a participação de microempresas, empresas de pequeno 
porte e micro empreendedor individual. Modalidade: Pregão Presencial. Proponen-
tes: 01. Processo homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado em 
favor da seguinte empresa: VSM Santa Maria Eireli. Data da homologação e adju-
dicação: 03/04/2019.

Nova Odessa, 10 de abril de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 07/PP/2019. Processo Administrativo: 1911/2019.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições areia e pedrisco para 
o cemitério, sendo exclusiva para a participação de microempresas, empresas de 
pequeno porte e micro empreendedor individual. Modalidade: Pregão Presencial. 
Proponentes: 02. Processo homologado pela autoridade competente e objeto adju-
dicado em favor da seguinte empresa: o item 01, objeto deste pregão em favor da 
empresa Elizangela de Fátima Azanha Eireli e os itens 02 e 03, objeto deste pregão 
em favor da empresa Rodobrito Transporte de Cargas Ltda. Data da homologação e 
adjudicação: 03/04/2019.

Nova Odessa, 10 de abril de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 06/PP/2019. Processo Administrativo: 1862/2019.

Objeto: Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada nos 
prédios públicos da Prefeitura, conforme relação de locais e prestação de serviços de 
operador de videomonitoramento eletrônico. Modalidade: Pregão Presencial. Propo-
nentes: 08. Processo homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado 
em favor da seguinte empresa: Os lotes 01 e 02, objeto deste pregão em favor da 
empresa SOS Vigilância Patrimonial S/S LTDA. Data da homologação e adjudica-
ção: 09/04/2019.

Nova Odessa, 10 de abril de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PORTARIA Nº 9.191 DE 03 DE ABRIL DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de FARMACÊUTICO".

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
artigo 78, Inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear o servidor RODRIGO FELIX FERREIRA, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º 33.965.838-1, PIS/PASEP 133.71725.81-1, para o emprego de 
FARMACÊUTICO, P45, com carga horária de 20 h/s sob o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT).Classificado sob n.º 05º Concurso Público Municipal 
01/18.
Art. 2.º Competirá ao servidor responsabilizar-se pela distribuição, compra de medi-
cação e materiais para uso interno hospitalar bem como por determinação judicial a 
munícipes; pelo controle de entrada e saída de medicação para os diferentes Setores, 
validade e qualidade de toda medicação utilizada inclusive a que necessita ser con-
trolada (psicotrópicos); pela solicitação de medicamentos para o GVS-XVII e rece-
bimento dos mesmos, e a forma em que serão doados à população e os cuidados no 
seu transporte e manipulação; pela reposição contínua dos medicamentos necessá-
rios para emergência e tratamentos específicos (hanseníase, tuberculose, AIDS, etc.), 
pela padronização dos medicamentos a serem utilizados no município, bem como 
a divulgação dos nomes genéricos dos mesmos; pela execução de tarefas diversas 
relacionadas à composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados 
semelhantes, como substâncias de origem animal e vegetal, de matérias-primas e 
produtos acabados, simples ou compostos (fórmulas), para atender às receitas mé-
dicas, odontológicas e veterinárias; pela medição, pesagem e mistura de fórmulas 
químicas para atender solicitações e anotações em mapas, guias e livros que forem 
necessárias para atendimento aos dispositivos legais; realizar inventários periódicos; 
controlar entradas e saídas de medicamentos, visando manter em conformidade os 
estoques físicos e contábeis; assessorar as autoridades da Saúde, preparando infor-

mes e enviando documentos sobre legislação e assistência farmacêutica para a elabo-
ração de ordens de serviços, pareceres e manifestos; realizar orientações educativas 
e capacitações, elaborar boletins e condensar os dados; fiscalizar, se nomeado Fiscal 
Sanitário através de Portaria, o comércio, a distribuição, o transporte e a indústria 
de produtos e serviços relacionados à saúde e fiscalizados pela Vigilância Sanitária; 
alimentar os sistemas de programas instituídos pelo Ministério da Saúde; conferir 
e acompanhar os processos da Vigilância Sanitária; orientar o munícipe quanto aos 
procedimentos legais em casos de cadastro e abertura de estabelecimentos; emitir 
notificações, penalidades e autos de infração, elaborando os respectivos processos; 
participar de treinamentos e capacitação colaborando com a Gestão de Saúde; manter 
sempre o ambiente de trabalho organizado e em condições adequadas de segurança; 
fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar ou-
tras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinada pelo Superior imediato.

Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente.  
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 01 de abril de 2019.  
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 03 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.189 DE 03  DE ABRIL DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de FARMACÊUTICO".

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
artigo 78, Inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 2704,13

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear o servidor MARCELO JOSÉ BISCARO, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º 25.256.395-0, PIS/PASEP 125.25352.19-1, para o emprego de 
FARMACÊUTICO, P45, com carga horária de 20 h/s sob o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT).Classificado sob n.º 02º Concurso Público Municipal 
01/18.
Art. 2.º Competirá ao servidor responsabilizar-se pela distribuição, compra de medi-
cação e materiais para uso interno hospitalar bem como por determinação judicial a 
munícipes; pelo controle de entrada e saída de medicação para os diferentes Setores, 
validade e qualidade de toda medicação utilizada inclusive a que necessita ser con-
trolada (psicotrópicos); pela solicitação de medicamentos para o GVS-XVII e rece-
bimento dos mesmos, e a forma em que serão doados à população e os cuidados no 
seu transporte e manipulação; pela reposição contínua dos medicamentos necessá-
rios para emergência e tratamentos específicos (hanseníase, tuberculose, AIDS, etc.), 
pela padronização dos medicamentos a serem utilizados no município, bem como 
a divulgação dos nomes genéricos dos mesmos; pela execução de tarefas diversas 
relacionadas à composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados 
semelhantes, como substâncias de origem animal e vegetal, de matérias-primas e 
produtos acabados, simples ou compostos (fórmulas), para atender às receitas mé-
dicas, odontológicas e veterinárias; pela medição, pesagem e mistura de fórmulas 
químicas para atender solicitações e anotações em mapas, guias e livros que forem 
necessárias para atendimento aos dispositivos legais; realizar inventários periódicos; 
controlar entradas e saídas de medicamentos, visando manter em conformidade os 
estoques físicos e contábeis; assessorar as autoridades da Saúde, preparando infor-
mes e enviando documentos sobre legislação e assistência farmacêutica para a elabo-
ração de ordens de serviços, pareceres e manifestos; realizar orientações educativas 
e capacitações, elaborar boletins e condensar os dados; fiscalizar, se nomeado Fiscal 
Sanitário através de Portaria, o comércio, a distribuição, o transporte e a indústria 
de produtos e serviços relacionados à saúde e fiscalizados pela Vigilância Sanitária; 
alimentar os sistemas de programas instituídos pelo Ministério da Saúde; conferir 
e acompanhar os processos da Vigilância Sanitária; orientar o munícipe quanto aos 
procedimentos legais em casos de cadastro e abertura de estabelecimentos; emitir 
notificações, penalidades e autos de infração, elaborando os respectivos processos; 
participar de treinamentos e capacitação colaborando com a Gestão de Saúde; manter 
sempre o ambiente de trabalho organizado e em condições adequadas de segurança; 
fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar ou-
tras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinada pelo Superior imediato.

Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente.  
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 01 de abril de 2019.  
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 03 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.192 DE 04 DE ABRIL DE 2019
" Nomeia Diretor de Meio Ambiente"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
artigo 78, Inciso II,  

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear ARYHANE MASSITA, portadora da cédula de identidade nº 
29.208.000-1, para o cargo de Diretor de Meio Ambiente, de provimento P69-A, sob 
o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

Art. 2.º Compete à servidora planejar, organizar e controlar o desenvolvimento am-
biental no Município; gerenciar a execução e controle da política ambiental e defesa 
do meio ambiente do Município; coordenar as atividades de ajardinamento, paisa-
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gem, roçadas, retiradas de entulhos das áreas pertencentes ao Município e demais 
atribuições compatíveis com o cargo e de exigência da Secretaria de Meio Ambiente, 
Parques e Jardins.

Art. 3.º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações 
necessárias do teor desta Portaria em seu prontuário.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 01 de abril de 2019.

Art. 5º Revogam-se as disposições contrárias.
Nova Odessa, 04 de abril de 2019

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.190 DE 03 DE ABRIL DE 2019.
"Nomeia servidora para o emprego de FARMACÊUTICO".

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
artigo 78, Inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º2704/2013

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora MAISA COELHO DE LIMA FERREIRA, portadora 
da Cédula de Identidade RG n.º 30.884.805-6, PIS/PASEP 190.26684.52-8, para o 
emprego de FARMACÊUTICO, P45, com carga horária de 20 h/s sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificado sob n.º 04º Concurso Público 
Municipal 01/18.
Art. 2.º Competirá ao servidor responsabilizar-se pela distribuição, compra de medi-
cação e materiais para uso interno hospitalar bem como por determinação judicial a 
munícipes; pelo controle de entrada e saída de medicação para os diferentes Setores, 
validade e qualidade de toda medicação utilizada inclusive a que necessita ser con-
trolada (psicotrópicos); pela solicitação de medicamentos para o GVS-XVII e rece-
bimento dos mesmos, e a forma em que serão doados à população e os cuidados no 
seu transporte e manipulação; pela reposição contínua dos medicamentos necessá-
rios para emergência e tratamentos específicos (hanseníase, tuberculose, AIDS, etc.), 
pela padronização dos medicamentos a serem utilizados no município, bem como 
a divulgação dos nomes genéricos dos mesmos; pela execução de tarefas diversas 
relacionadas à composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados 
semelhantes, como substâncias de origem animal e vegetal, de matérias-primas e 
produtos acabados, simples ou compostos (fórmulas), para atender às receitas mé-
dicas, odontológicas e veterinárias; pela medição, pesagem e mistura de fórmulas 
químicas para atender solicitações e anotações em mapas, guias e livros que forem 
necessárias para atendimento aos dispositivos legais; realizar inventários periódicos; 
controlar entradas e saídas de medicamentos, visando manter em conformidade os 
estoques físicos e contábeis; assessorar as autoridades da Saúde, preparando infor-
mes e enviando documentos sobre legislação e assistência farmacêutica para a elabo-
ração de ordens de serviços, pareceres e manifestos; realizar orientações educativas 
e capacitações, elaborar boletins e condensar os dados; fiscalizar, se nomeado Fiscal 
Sanitário através de Portaria, o comércio, a distribuição, o transporte e a indústria 
de produtos e serviços relacionados à saúde e fiscalizados pela Vigilância Sanitária; 
alimentar os sistemas de programas instituídos pelo Ministério da Saúde; conferir 
e acompanhar os processos da Vigilância Sanitária; orientar o munícipe quanto aos 
procedimentos legais em casos de cadastro e abertura de estabelecimentos; emitir 
notificações, penalidades e autos de infração, elaborando os respectivos processos; 
participar de treinamentos e capacitação colaborando com a Gestão de Saúde; manter 
sempre o ambiente de trabalho organizado e em condições adequadas de segurança; 
fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar ou-
tras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinada pelo Superior imediato.

Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente.  
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 01 de abril de 2019.  
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 03 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.188 DE 03  DE ABRIL DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de FARMACÊUTICO".

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
artigo 78, Inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º1901/03

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear o servidor DANIEL MIYAHIRA GUERRAZZI, portador da Cédula 
de Identidade RG n.º 44.000.929-1, PIS/PASEP 137.95102.81-1, para o emprego de 
FARMACÊUTICO, P45, com carga horária de 20 h/s sob o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT).Classificado sob n.º 01º Concurso Público Municipal 
01/18.
Art. 2.º Competirá ao servidor responsabilizar-se pela distribuição, compra de medi-
cação e materiais para uso interno hospitalar bem como por determinação judicial a 
munícipes; pelo controle de entrada e saída de medicação para os diferentes Setores, 
validade e qualidade de toda medicação utilizada inclusive a que necessita ser con-
trolada (psicotrópicos); pela solicitação de medicamentos para o GVS-XVII e rece-
bimento dos mesmos, e a forma em que serão doados à população e os cuidados no 
seu transporte e manipulação; pela reposição contínua dos medicamentos necessá-
rios para emergência e tratamentos específicos (hanseníase, tuberculose, AIDS, etc.), 
pela padronização dos medicamentos a serem utilizados no município, bem como 
a divulgação dos nomes genéricos dos mesmos; pela execução de tarefas diversas 
relacionadas à composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados 

semelhantes, como substâncias de origem animal e vegetal, de matérias-primas e 
produtos acabados, simples ou compostos (fórmulas), para atender às receitas mé-
dicas, odontológicas e veterinárias; pela medição, pesagem e mistura de fórmulas 
químicas para atender solicitações e anotações em mapas, guias e livros que forem 
necessárias para atendimento aos dispositivos legais; realizar inventários periódicos; 
controlar entradas e saídas de medicamentos, visando manter em conformidade os 
estoques físicos e contábeis; assessorar as autoridades da Saúde, preparando infor-
mes e enviando documentos sobre legislação e assistência farmacêutica para a elabo-
ração de ordens de serviços, pareceres e manifestos; realizar orientações educativas 
e capacitações, elaborar boletins e condensar os dados; fiscalizar, se nomeado Fiscal 
Sanitário através de Portaria, o comércio, a distribuição, o transporte e a indústria 
de produtos e serviços relacionados à saúde e fiscalizados pela Vigilância Sanitária; 
alimentar os sistemas de programas instituídos pelo Ministério da Saúde; conferir 
e acompanhar os processos da Vigilância Sanitária; orientar o munícipe quanto aos 
procedimentos legais em casos de cadastro e abertura de estabelecimentos; emitir 
notificações, penalidades e autos de infração, elaborando os respectivos processos; 
participar de treinamentos e capacitação colaborando com a Gestão de Saúde; manter 
sempre o ambiente de trabalho organizado e em condições adequadas de segurança; 
fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar ou-
tras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinada pelo Superior imediato.

Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente.  
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 01 de abril de 2019.  
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 03 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA 
O EMPREGO DE ENFERMEIRO.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/16, do 14º ao 27º, para o emprego de ENFERMEIRO, conforme 
classificação publicada no "Jornal de Nova Odessa", de 30 de junho de 2016, para 
atribuição de 06 (seis) vagas.
  A atribuição será realizada no dia 23de abrilde 2019, às 09 horas, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;
  2-Certificado de Conclusão do Curso Superior em                             Enfermagem 
- xerox autenticado;
  3-Registro no COREN - xerox autenticado
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, 
será excluído do Concurso Público para o emprego de Enfermeiro.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos docu-
mentos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de 
Identidade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Hu-
manos até o dia 09/05/2019, munido de todos os documentos necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar 
dependendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicita-
dos pelo Médico da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá 
se justificar junto a Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 13/05/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
14º RENATA FERNANDES DO NASCIMENTO
15º JOSE ALCIDES DA SILVA
16º CARLOS ROBERTO BORSONE
17º VIVIANE THAIS PINTO
18º ANDERSON ESPIRITO SANTO
19º ANA PAULA DE BARROS ARCHANGELO
20º KARINE JULIE DLUGOSZ RODRIGUES
21º RAQUEL MARIA CORDEIRO BASSORA
22º DANIELE ELLEN GRIVOL
23º DANIELA GONSALVES LOPES
24º THALITA LUCENTE
25º MARIA JOSE DA CRUZ
26º SANDRA LUCIA DOS SANTOS
27º ANDREIA VEDOVATO PEREIRA

Nova Odessa, 10 de abril de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA 
O EMPREGO DE MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 

PLANTONISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/18, do 6º ao 8º, para o emprego de MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
PLANTONISTA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do Município 
de Nova Odessa" de 17 de janeiro de 2019, para atribuição de 03 (três) empregos 
vagos.
  A atribuição será realizada no dia 23 de abril de 2019, às 09 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
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  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída tera que fazer a escolha 
de dia e horário dos plantões, que será apresentado conforme a escala vaga e deverá 
apresentar os seguintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;
  2- Curso Superior em Medicina, com especialização em Cirurgia Geral - xerox 
autenticado;
  3- Registro no CRM - xerox autenticado.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e 
local estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da 
vaga, será excluído do Concurso Público para o emprego de Médico Cirurgião Geral 
Plantonista.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos docu-
mentos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de 
Identidade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Hu-
manos até o dia 09/05/2019, munido de todos os documentos necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar 
dependendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicita-
dos pelo Médico da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá 
se justificar junto a Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 13/05/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
06º MARIO LUIZ ARÊAS 
07º FERNANDA NEIVA RIBEIRO 
08º LUCAS BENTO DA SILVA ISEPON 

Nova Odessa, 10 de abril de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA 
PARA O EMPREGO DE MÉDICO GINECOLOGISTA 

MENSALISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca o candidato classificados no Concurso 
Público n.º 01/18, sob o nº 5º, para o emprego de MÉDICO GINECOLOGISTA 
MENSALISTA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial de Nova Odes-
sa", de 17 de janeiro de 2019, para atribuição de 01 (um) emprego vago.
  A atribuição será realizada no dia 23 de abrilde 2019, às 09 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original para conferência;
  2- Curso Superior em Medicina, com especialização em Ginecologia - xerox au-
tenticado;
  3- Registro no CRM - xerox autenticado
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e 
local estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da 
vaga, será excluído do Concurso Público para o emprego de Médico Ginecologista 
Mensalista.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos docu-
mentos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de 
Identidade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Hu-
manos até o dia 09/05/2019, munido de todos os documentos necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar 
dependendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicita-
dos pelo Médico da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá 
se justificar junto a Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 13/05/2019.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
05º AMANDA SANTOS CERÁVOLO

Nova Odessa, 10 de abril de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA 
O EMPREGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/16, do no 28 ao nº 47, para o emprego de TÉCNICO DE ENFER-
MAGEM, conforme classificação publicada no "Jornal de Nova Odessa", de 30 de 
junho de 2016, para atribuição de 11 (onze) vagas.
  A atribuição será realizada no dia 23 de abrilde 2019, às 09 horas, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777-Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída, deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original e  xerox;
  2-Certificado de Conclusão de curso Técnico em Enfermagem - xerox autenticado;
  3-Registro no COREN - xerox autenticado;
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, 
será excluído do Concurso Público para o emprego de Técnico de Enfermagem.  
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos docu-
mentos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de 
Identidade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Hu-
manos até o dia 09/05/2019, munido de todos os documentos necessários os quais 

serão divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar 
dependendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solici-
tados pelo médico. Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a Diretoria de 
Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 13/05/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS

 Class Nome
28º CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
29º SUZANA DE SOUZA SILVA
30º MARILAINE SILVERIO GOMES
31º FABIANA CRISTINA MATIAS DA SILVA
32º MARIA APARECIDA SOARES SGOBI
33º ISIS APARECIDA VIEIRA SANTANA
34º DEBORA PEREIRA MORAIS SOARES
35º FERNANDO RODRIGUES GONÇALVES
36º CAMILA SILVA DOS SANTOS
37º JESSICA BORGES DOBELIN
38º MARIA EDNA GUIMARÃES CALDEIRA
39º AMILTON DE ASSIS JERONIMO
40º IVONE CAVALCANTI
41º FABIANA APARECIDA DE SOUZA
42º ANDRE RICARDO COMINO
43º PRISCILA ALEIXO COSTA DE MELLO
44º MIRIAM FALEIROS DOS SANTOS
45º CRISTIANE PRISCILA PEREIRA SANDRON
46º MARIA DA GUIA DOS SANTOS ZINETTI
47º LARISSA RODRIGUES

Nova Odessa, 10 de abril de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA 
O EMPREGO DE MÉDICO SOCORRISTA PEDIATRA 

PLANTONISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concur-
so Público n.º 01/18, do 11º ao 15º, para o emprego de MÉDICO SOCORRISTA 
PEDIATRA PLANTONISTA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial 
Município de Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019, para atribuição de 02 (dois) 
empregos vagos.
  A atribuição será realizada no dia 23 de abrilde 2019, às 09 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída tera que fazer a escolha 
de dia e horário dos plantões, que será apresentado conforme escala vaga e deverá 
apresentar os seguintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;
  2- Curso Superior em Medicina, com especialização em Pediatria - xerox autenti-
cado;
  3- Registro no CRM - xerox autenticado
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, 
será excluído do Concurso Público para o emprego de Médico Socorrista Pediatra 
Plantonista.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos docu-
mentos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de 
Identidade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Hu-
manos até o dia 09/05/2019, munido de todos os documentos necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar 
dependendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicita-
dos pelo Médico da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá 
se justificar junto a Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 13/05/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
11º HERALDO COSSETTI BARBOSA 
12º DAVID ALEXANDER HIDALGO AGUILAR 
13º LIVIA PAPASIDERO 
14° LÍVIA ABREU AZIZ GOMES 
15º LÍVIA ELISE FURLAN 

Nova Odessa, 10 de abril de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA O 
EMPREGO DE MÉDICO PEDIATRA MENSALISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/18, do 6º ao 9º, para o emprego de MÉDICO PEDIATRA MEN-
SALISTA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial Município de Nova 
Odessa", de 17 de janeiro de 2019, para atribuição de 01 (um) emprego vago.
  A atribuição será realizada no dia 23 de abrilde 2019, às 09 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original para conferência;
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  2- Curso Superior em Medicina, com especialização em Pediatria - xerox autenti-
cado;
  3- Registro no CRM - xerox autenticado
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, 
será excluído do Concurso Público para o emprego de Médico  Pediatra Mensalista.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos docu-
mentos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de 
Identidade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Hu-
manos até o dia 09/05/2019, munido de todos os documentos necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar 
dependendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicita-
dos pelo Médico da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá 
se justificar junto a Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 13/05/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.
  CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
06º LETICIA PEREIRA FREITAS
07º LIVIA PAPASIDERO
08º GUSTAVO LEÃO BARROS 
09º LETICIA MORO PEREIRA 

Nova Odessa, 10 de abril de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 18/PE/2019, que será reali-
zado no dia 26/04/2019 através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetli-
citacoes.com.br, acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: Aquisição de 
equipamentos hospitalares e materiais permanentes para Secretaria de Saúde sendo 
exclusiva para a participação de microempresas, empresas de pequeno porte e micro 
empreendedor individual. Informações poderão ser obtidas através do telefone (19) 
3476.8602. O edital estará disponível para download no site da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br, e no site da prefeitura no seguinte link 
de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 11/04/2019 às 14h:00min.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26/04/2019, às 08h30min.

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 26/04/2019, às 10h00min
Nova Odessa, 10 de abril de 2019

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

SECRETARIA DE SAÚDE
 

COMUNICADO

A Vigilância Sanitária Municipal de Nova Odessa, de acordo com o disposto no 
artigo 142º do Código Sanitário Estadual Lei nº 10.083 de 23/09/98, torna público os 
procedimentos administrativos:
 Auto de Imposição de Penalidade de MULTA nº 353340-268 e Notificação de Re-
colhimento de Multa
 Nome: Sr. Marcos Vinicius Pereira da Costa - Representante legal Clínica Terapêu-
tica AVIVAH  
 Endereço: Rua das Flores, 1235 - Parque dos Pinheiros - Nova Odessa - SP  

Nova Odessa, 10 de abril de 2019

 

DIRETORIA DE GESTÃO SOCIAL E CIDADANIA
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NA 
"VILA MELHOR IDADE"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal, no uso de atribuições 
conferidas pela Lei Orgânica, em cumprimento aos critérios estabelecidos pelo De-
creto n. 2.627, de 30 de agosto de 2010, alterado pelo decreto n. 3.049, de 28 de abril 
de 2014, que regulamentam os critérios de acesso e uso gratuito das unidades habita-
cionais da " Vila Melhor Idade", bem como os procedimentos necessários para sele-
ção e exclusão dos pretendentes, torna público a todas as pessoas interessadas que no 
PERÍODO DE 15 DE ABRIL A 30 DE MAIO DE 2019, de segunda à sexta - feira, no 
HORÁRIO DAS 8:30 ÀS 13:00 horas, na DIRETORIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
SOCIAL E CIDADANIA , situada na Rua Anchieta, 130, Centro - Nova Odessa - 
SP; será realizada INSCRIÇÃO para concorrer as unidades habitacionais na " VILA 
MELHOR IDADE", devendo os interessados apresentar declarações comprobatórias 
e os seguintes documentos em cópias acompanhadas dos originais: a) cédula de iden-
tidade (RG); CPF;  título de eleitor; b) certidão de casamento ou instrumento público 
de união estável há mais 06 (seis) anos; c) comprovante de renda mensal de até 3 
(três) salários para o casal ou duplas/pares; d) declaração expressa de não ter sido 
beneficiado por programas habitacionais nos últimos 06 (seis) anos; e) comprovante 
de grau de parentesco colateral até 4º grau nos casos de duplas de idosos; f) compro-

vante de gastos com medicamentos; g) comprovante de residência em Nova Odessa, 
no mínimo 06 (seis) anos. Serão aceitos como comprovação de moradia há mais de 
06 (seis) anos (contas de água e energia, título de eleitor, RG, carteira profissional, 
contrato de aluguel, certidão de nascimento ou casamento), demais comprovantes 
serão analisados pelo setor jurídico desta Prefeitura. Encerrado o período de inscri-
ção, dentro de 30 (trinta) dias será publicado na impressa local e no site oficial do 
Município, o edital com a relação dos inscritos aprovados e habilitados na ordem se-
quencial para preencherem as vagas existentes ou que possa existir até o período de 
2 (dois) anos da publicação, conforme Decreto n. 3.049. Após a publicação do Edital 
de aprovação e habilitação, todos classificados, no prazo de 20 (vinte) dias, deverão 
apresentar certidão negativas de propriedade expedida pelos Cartórios de Registro 
de Imóveis de Nova Odessa e de Americana, compreendendo o período dos últimos 
6 (seis) anos, sob pena de indeferimento. E, para que todos os interessados possam 
tomar conhecimento, mandou-se expedir o presente edital.  

Nova Odessa, 09 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

CODEN
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 0013/2017. PROCESSO Nº 

2933/2017.
CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa. CONTRA-
TADA: Aryhane Massita ME. OBJETO: Contratação de empresa para consultoria e 
assessoria em Licenciamento Ambiental, incluindo a elaboração e protocolização de 
toda a documentação necessária aos licenciamentos ambientais junto à CETESB e 
DAEE; acompanhamento dos processos, elaboração e protocolização de documenta-
ção complementar, se solicitada; acompanhamento e participação das reuniões rela-
cionadas aos processos de licenciamento; e emissão de ART dos projetos ambientais, 
durante o período de 24 (vinte e quatro) meses. DA RESCISÃO AMIGÁVEL: As 
partes contratantes decidem de comum acordo e por justificada conveniência para a 
Administração, que, em razão da necessidade de supressão de 18,61% do contrato 
com o consequente encerramento da prestação do serviço, fica rescindido amigavel-
mente o contrato nº 0013/2017, firmado em 14/08/2017 - Convite nº 0005/2017, nos 
termos do artigo 79, inciso II, da Lei nº 8666/93 e da Cláusula Nona, do referido 
contrato, com término em 31/03/2019. DATA RESCISÃO: 29/03/2019. MODALI-
DADE: Convite nº 0005/2017.

Nova odessa, 10 de abril de 2019
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

PARA PROCESSO SELETIVO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA/SP - PROCESSO SELETIVO 01/2019 

 

O Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, torna público a abertura das inscrições e estabelece normas para a realização do Processo 
Seletivo, para provimento por tempo determinado, de empregos temporários para substituição dos abaixo 
especificados ou que vagarem dentro do prazo de validade previsto no presente Edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo realizar-se-á sob a responsabilidade da METROCAPITAL, obedecidas as normas 
deste Edital, seus anexos e eventuais retificações. 

1.2. O período de validade estabelecido para este Processo Seletivo é de 01 (um) ano, prorrogável por 
igual período, e o mesmo destina-se ao preenchimento das vagas indicadas no Capítulo 2 que 
vierem a surgir, em caráter temporário, pelo tempo aqui determinado, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária e obedecida a ordem classificatória, não gerando obrigatoriedade de 
contratação. 

1.3. Os candidatos contratados estarão subordinados às normas Constitucionais aplicáveis, a 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, Leis Complementares do Município, alterações 
posteriores, bem como às demais normas vigentes. 

 1.4. A descrição das atribuições básicas dos empregos consta do Anexo I deste Edital. 

1.5. O conteúdo programático consta do Anexo II deste Edital. 

1.6. Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados ao Serviço 
de Atendimento ao Candidato por meio do Fale Conosco (e-mail) no endereço eletrônico 
www.metrocapital.com.br ou pelo telefone (019) 3834-2333, de segunda a sexta-feira, úteis, das 
09 às 17 horas (horário de Brasília). 

1.7. A inscrição do candidato implicará a concordância plena e integral com os termos deste Edital. 

 

2. DOS EMPREGOS 

2.1. Os empregos, vencimentos base, requisitos e valores das inscrições são os seguintes: 

 

ENSINO MÉDIO / TÉCNICO COMPLETO                    VALOR DA INSCRIÇÃO R$ 59,84 

Benefícios: Cartão Alimentação no valor de R$ 460,00 + Vale Transporte** 

Emprego Vagas V. Def. Vencimento 
Base* 

Carga Horária 
Semanal Requisitos 

Educador de 
Desenvolvimento Infantil CR - R$ 1.710,65 32 h 

Ensino Superior 
Completo em Pedagogia 
(Licenciatura Plena) ou 
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Ensino Médio com 
habilitação Magistério. 

Professor de Educação 
Básica I - PEB I CR - R$ 2.505,97 30 h 

Ensino Superior 
Completo em Pedagogia 
(Licenciatura Plena) ou 

Ensino Médio com 
habilitação Magistério. 

Professor de Educação 
Infantil - PEI CR - R$ 2.399,64 25 h 

Ensino Superior 
Completo em Pedagogia 
(Licenciatura Plena) ou 

Ensino Médio com 
habilitação Magistério. 

Técnico de Enfermagem CR - R$ 2.505,97 40 h 
Curso Técnico em 

Enfermagem + Registro 
no Conselho de Classe. 

 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO                    VALOR DA INSCRIÇÃO R$ 71,67 

Benefícios: Cartão Alimentação no valor de R$ 460,00 + Vale Transporte** 

Emprego Vagas V. Def. Vencimento 
Base* 

Carga Horária 
Semanal Requisitos 

Enfermeiro(a) CR - R$ 3.489,24 40 h 

Ensino Superior 
Completo em 

Enfermagem + Registro 
no Conselho de Classe. 

Professor de Educação 
Básica II - PEB II - Artes CR - R$ 2.505,97 30 h 

Ensino Superior 
Completo (Licenciatura 

Plena em Artes) 

Professor de Educação 
Básica II - PEB II – 
Educação Física 

CR - R$ 2.505,97 30 h 

Ensino Superior 
Completo (Licenciatura 

Plena em Educação 
Física) + Registro no 
Conselho de Classe. 

Notas: 

* Os valores indicados como Vencimento Base não estão com a correção anual. 

** O Vale transporte é concedido mediante o desconto de 6% (seis por cento), conforme legislação pertinente e o 
Cartão Alimentação não está com o reajuste anual. 

CR: Cadastro Reserva, vez que o processo seletivo se destina ao preenchimento das vagas que vierem a surgir, em 
caráter temporário. 

V. Def.: Vagas para deficientes (PcD). 

2.2. As vagas e os vencimentos base dos candidatos classificados que vierem a ser convocados 
respeitarão as informações contidas na tabela acima. 

2.3. O candidato deverá atender, cumulativamente, no ato da contratação, aos seguintes requisitos: 
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a) ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo na forma estabelecida neste Edital, 
em seus anexos e eventuais retificações; 

b) ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos 
direitos políticos, nos termos do §1º do art. 12 da Constituição da República Federativa do 
Brasil e na forma do disposto no art. 13 do Decreto Federal nº 70.436, de 18 de abril de 
1972; 

c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

d) estar em pleno gozo dos direitos políticos; 

e) estar quite com as obrigações eleitorais; 

f) estar quite com os deveres do Serviço Militar, se do sexo masculino; 

g) ter aptidão física e mental para o exercício da função, bem como não apresentar deficiência 
que o incapacite para o exercício das funções do emprego, conforme exame admissional a 
ser realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA; 

h) não ter sido condenado à pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer 
outra condenação incompatível com a função pública; 

i) estar inscrito regularmente no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

j) comprovar o atendimento dos requisitos mínimos exigidos para o emprego, quando for o 
caso, na data da contratação; 

k) cumprir as determinações deste Edital. 

2.4. Não haverá qualquer restrição ao candidato que, no ato de sua inscrição no certame, não possuir 
os requisitos estabelecidos no subitem 2.3. No entanto, o emprego somente será provido pelo 
candidato aprovado que até a data limite para comprovação tiver cumprido todas as exigências 
descritas no edital. 

2.5. No ato da convocação para contratação e posse, até a data limite de comprovação, todos os 
requisitos especificados na tabela de empregos e no item 2.3 deverão ser comprovados mediante 
a apresentação de documentos originais. 

2.6. O candidato que, não reunir os requisitos de acordo com o estabelecido no item 2.5 deste Capítulo 
perderá o direito à investidura no emprego para o qual foi convocado. 

2.7. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital, seus anexos, eventuais 
retificações e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos ou de que preencherá no 
período oportuno descrito neste Capítulo. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições para o Processo Seletivo encontrar-se-ão abertas no período de 11 de Abril de 2019 
até 13 de Maio de 2019. 

3.2. As inscrições poderão ser prorrogadas, por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a 
critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA e/ou da METROCAPITAL. 

3.2.1. A prorrogação das inscrições de que trata este item poderá ser feita sem prévio aviso, 
bastando, para todos os efeitos legais, a comunicação de prorrogação feita no site 
www.metrocapital.com.br. 
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3.3. O candidato poderá realizar inscrição para empregos diferentes, desde que os turnos de prova 
sejam distintos. 

3.4. Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via Internet, o endereço eletrônico 
www.metrocapital.com.br e localizar a área destinada ao Processo Seletivo da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, observando o seguinte: 

a) acessar o endereço eletrônico no período descrito no item 3.1.; 

b) preencher o formulário de inscrição que será exibido e, em seguida, enviá-lo de acordo com 
as respectivas instruções; 

c) o envio do formulário de inscrição gerará automaticamente o boleto de pagamento do 
valor de inscrição, que deverá ser impresso e pago em qualquer agência bancária, ou por 
meio eletrônico, sendo de inteira responsabilidade do candidato a impressão e guarda do 
cartão de confirmação de inscrição; 

d) a inscrição somente será efetivada após a confirmação do pagamento; 

e) a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA e a METROCAPITAL não se responsabilizam 
por inscrições que não tenham sido recebidas por fatores de ordem técnica dos 
computadores, os quais impossibilitem a transferência dos dados e/ou causem falhas de 
comunicação ou congestionamento das linhas de transmissão de dados; 

f) o pagamento do valor da inscrição (boleto bancário) poderá ser efetuado até o primeiro dia 
útil subsequente ao do encerramento do período das inscrições. O não pagamento até esta 
data, o pagamento posterior ou pagamento em valor menor que o estabelecido resultará 
no cancelamento da inscrição, não cabendo restituição do valor pago. 

3.5. O candidato somente poderá efetuar o pagamento do valor da inscrição por meio de boleto 
bancário emitido pela METROCAPITAL, gerado ao término do processo de inscrição. 

3.6. O boleto bancário estará disponível na área do candidato no endereço eletrônico 
www.metrocapital.com.br e deverá ser impresso para o pagamento do valor da inscrição após a 
conclusão do preenchimento do Formulário de Inscrição. 

3.7. Até o encerramento das inscrições, todos os candidatos inscritos poderão reimprimir, caso 
necessário, o boleto bancário. 

3.7.1. O pagamento do valor da inscrição após o vencimento, a realização de qualquer 
modalidade de pagamento que não seja pela quitação do boleto bancário e/ou o 
pagamento de valor distinto do estipulado neste Edital implicam o cancelamento da 
inscrição, não implicando em devolução da importância paga, ainda que constatada em 
valor maior que o estabelecido ou pago em duplicidade. 

3.7.2. Eventualmente, os candidatos inscritos, correntistas do Banco emitente, poderão efetuar 
o pagamento do valor da inscrição por meio de débito em conta corrente, sendo válido este 
meio. 

3.7.3. Não será aceito, como comprovação de pagamento do valor da inscrição, comprovante de 
agendamento bancário. 

3.7.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na 
localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento do boleto ou 
realizá-lo por outro meio válido, devendo ser respeitado o prazo limite determinado neste 
Edital. 

3.8. As inscrições somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento do valor da inscrição. 
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3.8.1. O cartão de confirmação de inscrição estará disponível na área do candidato no endereço 
eletrônico www.metrocapital.com.br, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a 
obtenção desse documento. 

3.8.2. Quando do pagamento do boleto bancário, o candidato tem o dever de conferir todos os 
seus dados cadastrais e da inscrição nele registrados. As inscrições e/ou pagamentos que 
não forem identificados devido a erro na informação de dados pelo candidato no 
pagamento do referido boleto não serão aceitos, não cabendo reclamações posteriores 
neste sentido, nem tampouco a devolução de valores. 

3.9. Não serão aceitos os pagamentos das inscrições por depósito em caixa eletrônico, por meio de 
cartão de crédito, via postal, transferência (exceto a opção de débito em conta prevista no subitem 
3.7.2.) ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou 
extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital. 

3.10. No caso de agendamento do pagamento do boleto a inscrição somente será efetivada após a 
quitação do boleto na data agendada. Na hipótese do pagamento não ser efetuado por falta de 
crédito a inscrição não será efetivada, bem como não será concedido novo prazo para pagamento 
após o encerramento do período de inscrições. 

3.8.1. Havendo necessidade, poderá ser solicitado o comprovante definitivo de pagamento, não 
sendo aceito o comprovante de agendamento ou extrato bancário. 

3.11. É vedada a transferência do valor pago pela inscrição, para terceiros, para outra inscrição ou para 
outro Processo Seletivo. 

3.12. Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos para alteração de opção de emprego, podendo o 
candidato, por sua inteira responsabilidade, realizar nova inscrição e consequente novo 
pagamento, não cabendo a devolução de valores já pagos. 

3.13. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição. 

3.14. A inscrição implica o conhecimento e a tácita aceitação, por parte do candidato, das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, bem 
como quanto à realização das provas nas datas estipuladas.  

3.15. A qualquer tempo, mesmo após o término do processo de seleção, poderão ser anuladas a 
inscrição, as provas e a contratação do candidato, quando verificada falsidade em qualquer 
declaração e/ou irregularidade nas provas e/ou em informações fornecidas.  

3.16. O candidato somente deverá efetivar o pagamento do valor da inscrição após tomar conhecimento 
de todos os requisitos e condições exigidos neste Edital.  

3.17. Caso seja verificada a existência de mais de uma inscrição efetivada por um candidato para um 
mesmo turno de prova, o candidato deverá optar na data da Prova Objetiva por qual emprego 
pretende concorrer. Consequentemente, o candidato será considerado ausente para as provas 
relativas aos demais empregos, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido, nem mesmo 
quanto à restituição de valores pagos.  

3.18. O valor referente ao pagamento da inscrição não será devolvido em hipótese alguma, razão pela 
qual o candidato deve se certificar de que atende a todos os requisitos e condições previstas neste 
Edital.  

3.19. O cartão de confirmação de inscrição e/ou do pagamento do valor da inscrição deverá(ão) ser 
mantido(s) em poder do candidato e apresentado(s) no local de realização das provas ou quando 
solicitado.  
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3.20. A não integralização dos procedimentos de inscrição implica a insubsistência da mesma e 
consequente exclusão do candidato. 

3.21. O candidato que necessitar de alguma condição ou atendimento especial para a realização das 
provas deverá formalizar pedido, por escrito, no momento da Inscrição, a fim de que sejam tomadas 
as providências cabíveis, bem como realizar as demais providências contidas no Capítulo 5 deste 
Edital. 

3.22. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile (fax), ou qualquer outro meio que não o 
estabelecido neste Edital. 

3.23. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova, poderá fazê-lo em 
sala reservada, desde que o requeira no formulário de inscrição, observando os procedimentos a 
seguir. 

3.23.1. A lactante deverá apresentar-se, no dia da aplicação da prova, no respectivo horário para 
o qual foi convocada, com o acompanhante e a criança. 

3.23.2. A criança deverá ser acompanhada de adulto responsável por sua guarda (familiar ou 
terceiro indicado pela candidata) e permanecer em ambiente reservado. 

3.23.3. Não será disponibilizado, pela METROCAPITAL, responsável para a guarda da criança, e a 
sua ausência acarretará à candidata a impossibilidade de realização da prova. 

3.23.4. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se 
temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal. 

3.23.5. Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma 
fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau 
de parentesco ou de amizade com a candidata. 

3.23.6. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES PARA MAIS DE UM EMPREGO NO PROCESSO SELETIVO 

4.1. As Provas dos empregos indicados abaixo serão realizadas em períodos ou dias distintos, 
possibilitando a realização de inscrição para mais de um emprego ao candidato interessado: 

 

Período 1 Período 2 

Educador de Desenvolvimento Infantil Professor de Educação Básica I - PEB I 

Professor de Educação Infantil - PEI Enfermeiro 

Professor de Educação Básica II - PEB II – Educação 
Física 

 

Professor de Educação Básica II - PEB II - Artes  
Técnico de Enfermagem  

 

4.2. O candidato poderá realizar mais de uma inscrição sob sua inteira responsabilidade, cientificando-
se de que somente haverá a possibilidade de realização de mais de uma Prova Objetiva no caso das 
mesmas serem agendadas em horários ou datas distintas. 
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4.3. No caso de as Provas serem agendadas para o mesmo dia e horário, o candidato deverá optar pela 
realização de apenas uma delas, ausentando-se das demais, hipótese em que não haverá 
restituição dos valores pagos. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS 

5.1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no 
nos termos do disposto no Artigo 37, § 1°, do Decreto Federal nº 3.298/ 1999, alterado pelo Decreto 
Federal nº 5.296/2004, que regulamentam a Lei nº 7.853/1989, Lei Estadual nº 14.481/2011 e 
alterações posteriores, é assegurado o direito de inscrição para emprego no Processo Seletivo, cujas 
atribuições sejam compatíveis com sua deficiência. 

5.1.1. Não há disponibilização pré-determinada de vagas, portanto das convocações que vierem 
a ser realizadas durante o prazo de validade do Processo Seletivo, 5% (cinco por cento) 
serão destinadas aos candidatos que se declararem pessoas nestas condições, desde que 
apresentem laudo médico (documento original ou cópia autenticada em cartório) 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, acompanhada da 
Declaração disposta no Anexo III. 

5.1.2. O candidato que desejar concorrer nestas condições deverá marcar a opção no formulário 
de inscrição e enviar/anexar digitalmente (upload) o laudo médico, juntamente com a 
Declaração (Anexo III), em campo próprio disponibilizado no sistema, no ato da inscrição. 
O fato de o candidato se inscrever como pessoa com deficiência e enviar laudo médico não 
configura participação automática na concorrência desta modalidade, devendo o laudo 
passar por uma análise da METROCAPITAL. No caso de indeferimento, passará o candidato 
a concorrer somente às vagas de ampla concorrência. 

5.1.3. O laudo médico deverá conter: 

a) a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a causa 
da deficiência; 

b) a indicação de órteses, próteses ou adaptações, se for o caso; 

c) a deficiência auditiva, se for o caso, devendo o laudo estar acompanhado de 
audiometria recente, datada de até 6 (seis) meses antes, a contar da data de início 
do período de inscrição; 

d) a deficiência múltipla, constando a associação de duas ou mais deficiências, se for 
o caso; e 

e) a deficiência visual, se for o caso, devendo o laudo estar acompanhado de acuidade 
em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual. 

5.2. O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência poderá requerer atendimento especial, 
indicando as condições de que necessita para a realização das provas, conforme previsto no art. 40, 
§§ 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99. 

5.3. Na Declaração (Anexo III), deverão ser especificadas as necessidades especiais, caso existam, tais 
como: sala de fácil acesso, prova e folha de respostas ampliadas, ledor, transcritor, intérprete de 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) e/ou prova em braile. 
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5.4. Aos candidatos com deficiência visual (cegos) que solicitarem prova especial em Braile serão 
oferecidas provas nesse sistema e suas respostas deverão ser transcritas também em Braile. Os 
referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, 
podendo utilizar-se também de soroban. 

5.5. Aos candidatos com deficiência visual (baixa visão) que solicitarem Prova Especial Ampliada serão 
oferecidas provas nesse sistema. Para tanto, o candidato deverá indicar o tamanho da fonte de sua 
prova Ampliada, entre 18 ou 24. Não havendo indicação de tamanho de fonte, a prova será 
confeccionada em fonte 18. 

5.6. Para os candidatos com deficiência visual poderá ser disponibilizado softwares de leitura de tela, 
mediante solicitação anotada na Declaração (Anexo III). O candidato deverá optar pela utilização 
de um dos softwares disponíveis: Dos Vox, ou NVDA, ou JAWS ou ZoomText (ampliação ou leitura). 

5.6.1. Na hipótese de serem verificados problemas técnicos no computador e/ou no software 
mencionados, será disponibilizado ao candidato, fiscal ledor para leitura de sua prova. 

5.7. A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa 
com deficiência será divulgada na data de 20/05/2019 no endereço eletrônico 
www.metrocapital.com.br na área deste Processo Seletivo. 

5.7.1. O candidato cujo pedido de inscrição na condição de pessoa com deficiência for indeferido 
poderá interpor recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis subsequentes ao da divulgação do 
resultado da análise dos pedidos, mediante requerimento dirigido à METROCAPITAL por 
meio da área do candidato no endereço eletrônico www.metrocapital.com.br. 

5.7.2. No dia 23/05/2019 serão divulgados no site da METROCAPITAL (www.metrocapital.com.br) 
as respostas aos recursos interpostos. 

5.8. O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência, se aprovado no Processo 
Seletivo, figurará na listagem de classificação de todos os candidatos ao emprego e também em 
lista específica de candidatos na condição de pessoa com deficiência. 

5.8.1. O candidato que porventura declarar indevidamente, quando do preenchimento do 
formulário de inscrição via Internet, ser pessoa com deficiência deverá, após tomar 
conhecimento da situação da inscrição nessa condição, entrar em contato com a 
METROCAPITAL por meio do Fale Conosco (e-mail) na área do candidato, para a correção 
da informação, por tratar-se apenas de erro material e inconsistência efetivada no ato da 
inscrição. 

5.9. A classificação e aprovação do candidato não garante a ocupação da vaga reservada às pessoas com 
deficiência, devendo ainda, quando convocado, submeter-se à Perícia Médica que será promovida 
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA. 

5.9.1. A perícia médica terá decisão terminativa sobre a qualificação da deficiência do candidato 
classificado. 

5.10. A não observância do disposto neste Capítulo, a reprovação na perícia médica ou o não 
comparecimento à perícia acarretará a perda do direito às vagas que forem destinadas aos 
candidatos em tais condições. 

5.10.1. O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do 
certame, em qualquer fase deste Processo Seletivo, e responderá, civil e criminalmente, 
pelas consequências decorrentes do seu ato. 

5.11. Conforme o estabelecido na legislação vigente, o candidato que não se enquadrar como pessoa 
com deficiência na perícia médica, caso seja aprovado em todas as fases do Processo Seletivo, 
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continuará figurando apenas na lista de classificação geral do emprego, desde que se encontre no 
quantitativo de corte previsto para ampla concorrência em cada etapa, quando houver; caso 
contrário, será eliminado do Processo Seletivo. 

5.12. Caso a perícia médica confirme a deficiência declarada pelo candidato classificado, ele será 
convocado nessa condição, ficando a emprego de uma equipe multiprofissional, instituída nos 
moldes do artigo 43 do Decreto Federal nº 3.298/99, a avaliação, durante o período de estágio 
probatório, da compatibilidade entre a natureza da deficiência apresentada pelo candidato e as 
atribuições inerentes ao emprego para o qual foi contratado. 

5.13. Se, quando da convocação, não existirem candidatos na condição de pessoa com deficiência 
aprovados, serão convocados os demais candidatos aprovados, observada a listagem de 
classificação de todos os candidatos ao emprego. 

5.14. A classificação do candidato na condição de pessoa com deficiência obedecerá aos mesmos critérios 
adotados para os demais candidatos. 

5.15. A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo, a primeira, 
a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos na condição de pessoa com 
deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes últimos, em ordem decrescente de 
classificação. 

5.16. O grau de deficiência do candidato não poderá ser invocado como causa de aposentadoria por 
invalidez. 

5.17. A inscrição nos termos deste Capítulo, apenas possibilitam ao candidato a inscrição como pessoa 
com deficiência, mas não isentam o mesmo de pagamento do valor da inscrição. 

5.18. Os documentos enviados pelo candidato (laudo médico e declaração) ficarão anexados ao 
formulário de inscrição, não sendo devolvidos ao candidato em nenhuma hipótese. 

 

6. DA SOCILITAÇÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO 

6.1. Às pessoas nas condições descritas neste Capítulo que pretendam fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no nos termos do disposto na Lei Municipal nº 2.426, de 31 de Maio de 2010, é 
assegurado o direito de inscrição para emprego no Processo Seletivo, com isenção de pagamento, 
desde que atendidos os requisitos a seguir: 

6.1.1. Esteja desempregado há no mínimo 06 (seis) meses e seja residente e domiciliado no 
Município de Nova Odessa - SP ou; 

6.1.2. Seja doador de sangue, tendo realizado nos últimos 12 (doze) meses contados 
retroativamente da data de abertura das Inscrições para este Processo Seletivo, 03 (três) 
doações se doador do sexo masculino ou 02 (duas) doações se do sexo feminino. 

6.2. O candidato que desejar se inscrever nestas condições deverá marcar a opção no formulário de 
inscrição e enviar/anexar digitalmente (upload) cópia dos documentos abaixo descritos, em um 
único arquivo, em campo próprio disponibilizado no sistema, no ato da inscrição, até o dia 18 de 
Abril de 2019: 

 6.2.1. No caso de estar desempregado nos termos do item 6.1.1.: 

a) CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social, folhas de identificação do titular, da 
última contratação e da folha em branco subsequente. 
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 b) Comprovante de endereço que demonstre que é residente no Município de Nova Odessa 
(conta de água, luz ou telefone), emitido nos últimos 60 (sessenta) dias contados 
retroativamente da data de abertura das inscrições para este Processo Seletivo. 

 b.1) Os únicos comprovantes de endereço aceitos, cujo titular não seja o próprio candidato, 
serão os de seu cônjuge ou convivente em união estável, hipótese em que deverá também 
ser juntado a respectiva certidão de casamento ou de união estável. 

 6.2.2. No caso de doador de sangue, nos termos do item 6.1.2.: 

 a) Comprovantes expedidos pelas respectivas entidades coletoras, os quais deverão conter: 
nome completo do doador, RG do doador, CPF do Doador, data e demais dados referentes 
a doação. 

6.3. A qualquer tempo, inclusive no momento da contratação do candidato, a METROCAPITAL e/ou a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA poderá solicitar a apresentação dos documentos 
originais ou cópia autenticada em cartório. Comprovada a inexatidão ou inautencidade dos 
documentos, o candidato estará sujeito a responder pelos Crimes de Falsidade previstos no artigo 
296 à 311 do Código Penal. 

6.4. O fato de o candidato solicitar isenção e enviar os documentos descritos neste Capítulo não 
configura a concessão automática da isenção, devendo a documentação ser analisada pela 
METROCAPITAL. No caso de indeferimento, o interessado somente terá sua inscrição efetivada se 
gerar o boleto e efetuar o pagamento, conforme dispõe este Edital. 

6.5. Não serão aceitos documentos enviados via fax, via correio eletrônico, ou ainda, por qualquer outro 
meio diferente do descrito neste Capítulo. 

6.6. Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no ato da solicitação de 
isenção, bem como seu envio no período determinado e forma determinados, arcando o candidato 
com as consequências de eventuais erros ou omissões. 

6.7. A relação dos candidatos que tiverem a isenção deferida será divulgada na data de 26/04/2019 no 
endereço eletrônico www.metrocapital.com.br na área deste Processo Seletivo. 

6.7.1. O candidato cujo pedido de isenção for indeferido poderá interpor recurso no prazo de 02 
(dois) dias úteis subsequentes ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos, 
mediante requerimento dirigido à METROCAPITAL por meio da área do candidato no 
endereço eletrônico www.metrocapital.com.br. 

6.7.2. No dia 06/05/2019 serão divulgados no site da METROCAPITAL (www.metrocapital.com.br) 
as respostas aos recursos interpostos. 

6.8. Não será aceita a entrega condicional ou complementação de documentos após a data descrita no 
item 6.2. 

6.9.  Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção deferidos estarão automaticamente inscritos 
no Processo Seletivo. 

6.10. O candidato que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento do valor 
da inscrição na forma e no prazo estabelecidos neste Edital, não terá sua inscrição efetivada no 
Processo Seletivo. 

6.11. O candidato que prestar declarações falsas será excluído do certame, em qualquer fase deste 
Processo Seletivo, e responderá, civil e criminalmente, pelas consequências decorrentes do seu ato. 
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7. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 

7.1. O Processo Seletivo constará das seguintes fases: 

7.1.1. Para os empregos de Professor de Educação Básica I - PEB I, Professor de Educação Básica 
II - PEB II (Artes e Educação Física) e Professor de Educação Infantil – PEI: 

 a) Prova Objetiva; 

 b) Prova de Títulos. 

7.1.2. Para os demais empregos: 

 a) Prova Objetiva; 

 

8. DAS PROVAS OBJETIVAS 
8.1. A aplicação das Provas Objetivas está prevista para a data de 16/06/2019, no Município de Nova 

Odessa/SP, conforme opção de emprego indicada pelo candidato no Formulário de inscrição, nos 
seguintes períodos: 

a) Período da manhã: para os empregos do Período 1 do Capítulo 4, a ser realizada às 09 h;  

b) Período da tarde: para os empregos do Período 2 do Capítulo 4, a ser realizada às 13h30;  

 

Emprego Prova Número de 
Questões Duração da Prova 

Todos 

Língua Portuguesa 

Matemática e Raciocínio Lógico 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 

Noções de Informática 

Conhecimentos Específicos 

05 

05 

05 

05 

20 

3 h 

8.2. As Provas Objetivas para todos os empregos têm caráter classificatório, e constarão de questões 
objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma. Cada questão poderá avaliar 
habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, 
aplicação e análise, com o intuito de valorizar a capacidade de raciocínio, e versará sobre assuntos 
constantes do Anexo II - Conteúdo Programático. 

8.3. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados existentes nos locais 
disponibilizados no Município de Nova Odessa/SP, a METROCAPITAL poderá alocá-los em 
municípios próximos à determinada para aplicação das provas, não assumindo qualquer 
responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos. 

8.4. A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à sua 
realização. 

8.5. Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, domingos ou feriados. 

8.6. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgadas oportunamente 
por meio de Edital de Convocação para Provas, a ser publicado no site www.metrocapital.com.br. 
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8.7. Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, horário e no local 
divulgados. 

8.8. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento de identidade 
original e com foto que bem o identifique, como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas 
por Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações 
Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade 
fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valham como 
documento de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, CRC, CRM etc.; 
Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira 
Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97), bem como carteiras 
funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 
federal, valham como identidade. 

8.8.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 
eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras 
funcionais sem valor de identidade. 

8.8.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato. 

8.8.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 
30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial, compreendendo coleta de 
assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

8.8.4. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de 
identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do 
documento e/ou à própria identificação. 

8.9. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 

8.9.1. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova 
como justificativa de sua ausência. 

8.9.2. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo. 

8.10. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Processo Seletivo – o que é de interesse público e, 
em especial, dos próprios candidatos – bem como sua autenticidade, poderá ser solicitado aos 
candidatos, quando da aplicação das provas, a transcrição de frase contida nas instruções da capa 
do Caderno de Questões para a Folha de Respostas, para posterior exame grafotécnico. 

8.10.1. Poderá ser excluído do Processo Seletivo o candidato que se recusar a transcrever a frase 
contida nas instruções da capa do caderno de questões. 

8.11. Nas Provas, o candidato deverá assinalar as respostas na Folha de Respostas, único documento 
válido para a correção da prova. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas na capa do Caderno de Questões. Em hipótese alguma haverá substituição da 
Folha de Respostas por erro do candidato. 

8.11.1. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, 
pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas/digitais, prejudicando o 
desempenho do candidato. 
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8.11.2. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de 
inteira responsabilidade do candidato. 

8.11.3. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível. 

8.12. O candidato deverá comparecer ao local designado munido, obrigatoriamente, de caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta – preferencialmente azul. 

8.12.1. O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Objetiva, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta – preferencialmente azul. 

8.13. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a Folha de 
Respostas personalizada. 

8.13.1. O candidato poderá levar consigo o caderno de questões, desde que transcorrido o período 
de 1h00 do início da prova objetiva. 

8.14. Durante a realização das Provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação 
entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer 
anotações. 

8.15. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de Respostas, em especial 
seu nome, número de inscrição, número do documento de identidade e opção de emprego. 

8.16. Motivarão a eliminação do candidato do Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras 
relativas ao Processo Seletivo, aos comunicados, às Instruções ao Candidato ou às Instruções 
constantes da prova, bem como o tratamento indevido e descortês a qualquer pessoa envolvida na 
aplicação das provas. 

8.16.1. Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, 
à observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas. 

8.17. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância; 

b) apresentar-se em local diferente da convocação oficial; 

c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 

d) não apresentar documento que bem o identifique; 

e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 

f) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros 
materiais não permitidos; 

g) estiver portando armas no ambiente de provas, mesmo que possua o respectivo porte; 

h) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 

i) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, 
anotações, códigos, manuais, notas ou impressos não permitidos, máquina calculadora ou 
similar; 

j) estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico 
ou de comunicação tais como: telefone celular, tablets ou outros equipamentos similares; 

k) estiver fazendo uso de protetor auricular, fones de ouvido ou; 
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l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido. 

8.18. O candidato ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter desligado qualquer 
aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de 
vibração e silencioso. 

8.18.1. Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar nenhum dos objetos 
indicados na alínea “j” do item 8.17, deste Capítulo. 

8.18.2. Caso seja necessário o candidato portar algum dos objetos indicados na alínea “j” do item 
8.17, estes deverão ser acondicionados, no momento da identificação, em embalagem 
específica a ser fornecida pela METROCAPITAL exclusivamente para tal fim, devendo a 
embalagem lacrada permanecer embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da 
prova, sob pena de ser excluído. 

8.18.3. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum 
som seja emitido, inclusive do despertador, caso esteja ativado. 

8.19. Poderá ser excluído do Processo Seletivo, o candidato que estiver utilizando ou portando em seu 
bolso ou bolsa/mochila os objetos indicados na alínea “j”, item 8.17, deste Capítulo, após o 
procedimento estabelecido no subitem 8.18.2, deste Capítulo. 

8.20. Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, chapéus, gorros 
ou similares, óculos escuros, protetores auriculares, fones de ouvido, serão acomodados em local 
a ser indicado pelos fiscais de sala, onde deverão permanecer até o término da prova. 

8.20.1. A METROCAPITAL e a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA não se responsabilizarão 
por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no 
local de realização das provas, nem por danos neles causados. 

8.21. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens 
oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, a METROCAPITAL 
procederá à inclusão do candidato, mediante a apresentação de comprovação de pagamento, com 
o preenchimento de formulário específico. 

8.21.1. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional e será analisada pela 
METROCAPITAL, na fase do Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de verificar a 
pertinência da referida inscrição. 

8.21.2. Constatada a improcedência da inscrição, esta será automaticamente cancelada sem 
direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos 
todos os atos dela decorrentes. 

8.22. Por medida de segurança do certame poderão ser utilizados, a qualquer momento, detectores de 
metais nas salas de prova aleatoriamente selecionadas e em qualquer dependência do local de 
prova. 

8.23. A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-se o malote de 
provas mediante termo formal e na presença de 2 (dois) candidatos nos locais de realização das 
provas. 

8.24. Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na hipótese de se verificarem falhas de 
impressão, o Fiscal de sala, antes do início da prova, diligenciará no sentido de: 

a) substituir os Cadernos de Questões defeituosos; 
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b) estabelecer, se a ocorrência verificar-se após o início da prova e após ouvido o Coordenador 
do local, prazo para reposição do tempo usado para regularização do caderno. 

8.25. Haverá, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam 
acompanhar o tempo de prova, sendo que na impossibilidade de sua disponibilização, o Fiscal 
responsável pela sala informará os candidatos periodicamente do horário. 

8.26. Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e o 
candidato será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 

8.27. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em 
razão de afastamento do candidato da sala de prova. 

8.28. Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora do local, data e horário determinados. 

 

9. DA AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

9.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, distribuídos 
proporcionalmente em conformidade com o número de questões válidas da Prova Objetiva. 

9.2. O número de questões válidas será o total de questões da Prova Objetiva subtraída a quantidade 
de questões eventualmente anuladas. 

9.3. As questões anuladas não serão consideradas como acertos e pontuação para todos os candidatos. 

9.3.1. A pontuação das questões anuladas será distribuída proporcionalmente entre as demais 
questões válidas da Prova Objetiva, sendo este o único critério válido para o caso de 
questões anuladas. 

9.4. A avaliação da Prova Objetiva será efetuada por processamento eletrônico da Folha de Respostas 
do candidato que calculará o total de acertos de cada candidato, convertendo esse valor em pontos, 
de acordo com a quantidade de questões válidas, conforme a fórmula a seguir: 

P = (100 / QV) x TA, onde: 

P = Pontuação do Candidato na Prova Objetiva 

QV = Quantidade de questões válidas da Prova Objetiva 

TA = Total de Acertos do Candidato 

9.5. Para todos os empregos a Prova Objetiva será de caráter classificatório (não eliminatório) de modo 
que os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação, inexistindo pontuação 
mínima para classificação. 

 

10. DA PROVA DE TÍTULOS 

10.1. Os candidatos aos empregos de Professor de Educação Básica I - PEB I, Professor de Educação 
Básica II - PEB II (Artes e Educação Física) e Professor de Educação Infantil – PEI, que possuírem 
título na forma deste Capítulo deverão enviar o documento comprobatório, de acordo com os 
critérios estabelecidos na Tabela de Pontuação de Títulos a seguir. 

10.1.1. Para envio do título, após realizada a inscrição, o candidato deverá acessar a área do 
candidato no endereço eletrônico www.metrocapital.com.br e enviar/anexar digitalmente 
(upload) o título, juntamente com o Anexo IV – Formulário de Entrega de Título (preenchido 
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e assinado), em campo próprio disponibilizado no sistema, até no máximo 1 (um) dia útil 
após o encerramento das inscrições. 

10.1.2. A qualquer tempo, especialmente no momento da admissão do candidato, a 
METROCAPITAL e/ou a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA poderá solicitar a 
apresentação do título original ou cópia autenticada em cartório. Comprovada a inexatidão 
ou inautencidade dos documentos, o candidato estará sujeito a responder pelos Crimes de 
Falsidade previstos no artigo 296 à 311 do Código Penal. 

10.2. O candidato inscrito em mais de um emprego deverá enviar título para cada emprego pertinente. 
O envio de título para um emprego não será considerado para outros empregos em que o candidato 
esteja inscrito. 

10.3. Ainda que o candidato possua diversos títulos, o mesmo deverá enviar apenas 01 (um), aquele 
correspondente a maior pontuação, de acordo com o seguinte critério: 

 

Título Pontos 

Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação “lato sensu” em nível de especialização, na área 
da Educação, acompanhado do histórico escolar, nos moldes das resoluções do Conselho Nacional de 
Educação (CNE) à época de realização do curso. 

2,0 

Diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaração de conclusão de curso de Pós-Graduação 
"stricto sensu", em nível de Mestrado, na área da Educação, acompanhado do Histórico Escolar. (**) 

3,5 

Diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaração de conclusão de curso de Pós-Graduação 
"stricto sensu", em nível de Doutorado, na área da Educação, acompanhado do Histórico Escolar. (**) 

5,0 

 

10.4. Na hipótese de o candidato enviar mais de um título, será computado apenas aquele que possuir 
maior pontuação, desconsiderando-se os demais. 

10.5. Os candidatos aos empregos especificados, somente terão seu título pontuado se o mesmo atender 
a todos os critérios discriminados neste Capítulo. 

10.5.1. O título de Especialização, Mestrado e/ou Doutorado deve ser correlato à área da Educação 
e guardar estreito vínculo de ordem programática com a natureza da atividade inerente ao 
trabalho que o candidato irá realizar. 

10.6. Somente será analisado o título relacionado na respectiva Tabela desde Capítulo e que for enviado 
conforme todas as regras aqui estabelecidas e, sobretudo, de acordo com as instruções abaixo: 

a) O certificado referente ao curso de Especialização deverá ter carga horária mínima de 360 
horas e estar integralmente concluído. Somente serão aferidos quando oriundos de 
Instituição de Ensino Superior pública ou particular devidamente reconhecida pelo MEC e 
expedidos de acordo com as normas do Conselho Nacional da Educação; 

b) Somente serão válidos, para efeito de contagem dos títulos de mestre e/ou doutor, aqueles 
que, além de concluídos, forem reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - CAPES/MEC, observadas as normas da validade; 

c) A comprovação de conclusão do Mestrado e/ou Doutorado deverá ser acompanhada do 
respectivo histórico escolar ou da ata da defesa de tese;  
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d) O documento comprobatório de conclusão do curso deverá estar devidamente assinado, 
constando a carga horária e data de realização do curso e deverá conter o conteúdo 
programático. 

e) Documentos relativos a cursos realizados no exterior somente serão considerados se 
estiverem traduzidos para o português por tradutor oficial e se atenderem à legislação 
nacional aplicável ao reconhecimento de cada curso; 

10.7. Não será pontuado, sob qualquer pretexto, o título enviado fora do período estabelecido neste 
Edital. 

10.8. Os candidatos que não apresentarem título, serão classificados apenas pela pontuação obtida na 
Prova Objetiva. 

10.9. Não serão aceitos títulos enviados via fax, via correio eletrônico, ou ainda, por qualquer outro meio 
diferente do descrito neste Capítulo. 

10.10. Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no ato do envio do título, 
bem como seu envio no período determinado, arcando o candidato com as consequências de 
eventuais erros ou omissões. 

10.11. Quando o nome do candidato for diferente do constante dos documentos apresentados, deverá 
ser anexado comprovante de alteração do nome (por exemplo: certidão de casamento). 

10.12. Os documentos referentes à titulação, enviados conforme especificado neste Capítulo, serão 
analisados pela METROCAPITAL e seu resultado será publicado concomitantemente com a 
divulgação do resultado das provas objetivas, informando a pontuação pertinente obtida pelo 
candidato, caso o título seja deferido ou, pontuando como 0 (zero) para o quesito, caso o título seja 
indeferido.  

10.13. A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA poderá solicitar, no ato da posse, a apresentação dos 
documentos originais para verificação da autenticidade dos documentos enviados para a Prova de 
Títulos. 

10.14. Se constatada qualquer tipo de falsidade nos documentos apresentados para pontuação na Prova 
de Títulos, o candidato, além de ser excluído deste certame, estará sujeito a responder por falsidade 
ideológica de acordo com o disposto neste Edital. 

10.15. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade dos documentos apresentados, a 
pontuação obtida pelo candidato será anulada, mesmo após a homologação do certame. 

 

11. DA CLASSIFICAÇÃO 

11.1. Para os empregos de Professor de Educação Básica I - PEB I, Professor de Educação Básica II - PEB 
II (Artes e Educação Física) e Professor de Educação Infantil – PEI, a Pontuação Final equivalerá a 
até 105 (cento e cinco) pontos, que consistirá na soma das pontuações obtidas na Prova Objetiva 
(100 pontos) e na Prova de Títulos (05 pontos). 

11.2. Para os demais empregos a Pontuação Final equivalerá a até 100 (cem) pontos, correspondente à 
pontuação obtida na Prova Objetiva (100 pontos). 

11.3. Serão elaboradas 02 (duas) listas de classificação, uma geral com a relação de todos os candidatos, 
inclusive os deficientes e outras contendo a relação apenas dos candidatos deficientes. 

11.4. O resultado e a classificação preliminar do Processo Seletivo contendo a Nota Final dos candidatos 
será disponibilizado no endereço eletrônico www.metrocapital.com.br na área específica deste 
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Processo Seletivo, sendo que após o prazo recursal será divulgado o resultado e a classificação 
definitiva. 

11.5. Em caso de empate na pontuação final, constituem-se, sucessivamente e quando aplicável, os 
seguintes critérios de desempate: 

 a) maior pontuação na Prova de Conhecimentos Específicos; 

 b) maior pontuação na Prova de Língua Portuguesa; 

 c) maior pontuação na Prova de Matemática e Raciocínio Lógico; 

 d) maior pontuação na Prova de Conhecimentos Gerais e Atualidades; 

 e) maior pontuação na Prova de Noções de Informática; 

f) o candidato com maior idade, atendendo-se por consequência o que dispõe o Estatuto do 
Idoso - Lei Federal nº 10.741/03; 

 

12. DOS RECURSOS 

12.1. Será admitido recurso quanto: 

a) ao indeferimento da condição de candidato com deficiência e/ou solicitação especial; 

b) às questões das Provas Objetivas e Gabarito Preliminar; 

c) à pontuação dos títulos; 

d) resultado preliminar da Prova Objetiva; 

12.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis após a ocorrência do evento que 
lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data do referido evento. 

12.2.1. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que 
se referem. 

12.2.2. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do 
questionado. 

12.3. Os questionamentos referentes às alíneas do item 12.1. deste Capítulo deverão ser realizados, 
exclusivamente, por meio de recurso, no prazo estipulado no item 12.2. 

12.3.1. Não serão reconhecidos os questionamentos efetuados por outro meio que não o 
estipulado neste Capítulo. 

12.4. Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela Internet, no site da METROCAPITAL 
(www.metrocapital.com.br), de acordo com as instruções constantes na área do candidato na 
página do Processo Seletivo. 

12.4.1. Somente serão apreciados os recursos interpostos e transmitidos conforme as instruções 
contidas neste Edital e no site da METROCAPITAL. 

12.4.2. A METROCAPITAL e a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA não se responsabilizam 
por recursos não recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

12.5. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 
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12.6. Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telegrama, e-mail ou outro meio que não seja o 
especificado neste Capítulo. 

12.7. Será concedida vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva à todos os candidatos que realizaram 
prova, no período recursal referente ao resultado preliminar das Provas. 

12.8. A vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva será realizada no endereço eletrônico 
www.metrocapital.com.br na área do candidato, em data e horário a serem oportunamente 
divulgados. 

12.9. A Banca Examinadora da METROCAPITAL constitui última instância para recurso, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

12.10. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e as provas serão 
corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 

12.11. Na ocorrência do disposto no item anterior e/ou em caso de provimento de recurso, poderá ocorrer 
a classificação/desclassificação do candidato que obtiver, ou não, a nota mínima exigida para a 
prova. 

12.12. Serão indeferidos os recursos: 

a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora; 

b) que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 

c) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida; 

d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os 
intempestivos; 

e) encaminhados por e-mail, fac-símile (fax), carta, correios, redes sociais online, ou outra 
forma não prevista neste Capítulo. 

12.13. No espaço reservado às razões do recurso fica vedada qualquer identificação do candidato (nome 
do candidato ou qualquer outro meio que o identifique), sob pena de não conhecimento do recurso. 

12.14. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no item 12.1. deste 
Capítulo, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor. 

12.15. As respostas a todos os recursos, quer procedentes ou improcedentes, serão levadas ao 
conhecimento dos candidatos que recorrerem, sendo também disponibilizado aos demais 
candidatos quando houver alteração ou anulação de questão, através do endereço eletrônico 
www.metrocapital.com.br na área deste Processo Seletivo. 

 

13. DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

13.1. Após a divulgação das listas de classificação, o resultado será homologado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA. 

13.2. Os candidatos classificados, de acordo com as necessidades da Administração, serão contratados 
obedecendo à ordem classificatória, conforme o disposto neste Edital. 

13.3. Após a homologação do Processo Seletivo, os candidatos classificados poderão ser convocados a 
qualquer momento, durante todo o prazo de validade do certame, para realização de exames 
médicos admissionais e avaliações psicológicas, além de apresentação de documentação 
pertinente, de acordo com a exclusiva necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, 
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reservando-se ao direito de proceder à convocação e à contratação, em número que atenda ao seu 
interesse e às suas necessidades. 

13.4. O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, sendo sua 
responsabilidade acompanhar, durante toda a validade deste Processo Seletivo, as publicações 
oficiais. 

13.5. O candidato, além de atender aos requisitos exigidos no item 2.3 deste Edital, deverá apresentar, 
necessariamente, quando convocado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, os seguintes 
documentos originais: 

a) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado; 

b) Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

c) Cédula de identidade; 

d) Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável – se viúvo, apresentar a 
Certidão de Óbito; se divorciado, apresentar a Averbação; 

e) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos; 

f) Declaração de Bens atualizada; 

g) Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone); 

h) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo órgão competente; 

i) Certificado de Reservista e/ou Carta-patente; 

j) Diploma ou certificado/certidão de conclusão, correspondente a escolaridade pertinente 
ao Emprego, devidamente registrado(a), fornecido(a) por instituição reconhecida pelo 
Ministério de Educação; 

k) Declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função pública, 
penalidade por prática de improbidade administrativa e/ou inidoneidade, aplicada por 
qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal; 

l) Declaração quanto ao exercício de outro(s) emprego(s) ou função(ões) pública(s) e sobre 
recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e/ou pensão; 

m) Atestado de Antecedentes Criminais, emitido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo e do 
Estado onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, e Certidão Negativa de Distribuição 
de Feitos nas Justiças Estadual, Federal e Militar; 

n) Comprovante de tipo sanguíneo; e 

o) Fotos 3X4. 

13.6. Caso haja necessidade, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA poderá solicitar outros 
documentos complementares. 

13.7. O candidato convocado que não se apresentar no local e nos prazos estabelecidos será considerado 
desistente, implicando sua eliminação definitiva e a contratação do candidato subsequente 
imediatamente classificado. 

13.8. O servidor empossado mediante Processo Seletivo fará jus aos benefícios estabelecidos na 
legislação vigente. 

13.9. O candidato contratado poderá executar outras tarefas inerentes às suas atribuições profissionais 
do emprego ou relativas à formação/experiência específica, conforme normas do Município. 
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13.10. Não será contratado o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou 
inexata, ou que não possuir, na data da contratação, os requisitos mínimos exigidos neste Edital. 

13.11. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os atos convocatórios publicados após a 
homologação do Processo Seletivo. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e aceitação das 
condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais 
pertinentes, bem como em eventuais retificações e instruções específicas para a realização do 
certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 

14.2. A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em 
dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não serão objeto de avaliação nas 
provas do Processo Seletivo. 

14.3. O Processo Seletivo terá validade de 1 (um) ano, a contar da data da publicação da homologação 
do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVA ODESSA. 

14.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA poderá homologar por atos diferentes e em épocas 
distintas o resultado final dos empregos deste Processo Seletivo. 

14.5. A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA reserva-se o direito de proceder às contratações em 
número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária e o número de vagas existentes. 

14.6. Os atos relativos ao presente Processo Seletivo, editais, convocações, avisos e resultados serão 
disponibilizados no site da METROCAPITAL no endereço eletrônico www.metrocapital.com.br. 

14.7. As publicações dos atos relativos ao provimento de empregos após a homologação do Processo 
Seletivo serão de competência da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA. 

14.8. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao Processo Seletivo 
é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas por telefone informações 
relativas ao resultado do Processo Seletivo. 

14.9. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativas à habilitação, 
classificação ou nota de candidatos, valendo para tal fim os resultados publicados no endereço 
eletrônico www.metrocapital.com.br. 

14.10. É responsabilidade do candidato manter seu endereço (inclusive eletrônico) e telefone atualizados, 
até que se expire o prazo de validade do Processo Seletivo, para viabilizar os contatos necessários, 
sob pena de, quando for contratado, perder o prazo para tomar posse, caso não seja localizado. 

14.11. A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA e a METROCAPITAL não se responsabilizam por 
eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 

a) endereço eletrônico errado ou não atualizado; 

b) endereço residencial errado ou não atualizado; 

c) endereço de difícil acesso; 

d) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas, decorrentes de informação 
errônea de endereço por parte do candidato; 
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e) correspondência recebida por terceiros. 

14.12. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, provas e/ou tornar sem efeito a contratação do 
candidato, em todos os atos relacionados ao Processo Seletivo, quando constatada a omissão, 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito ou criar 
obrigação. 

14.12.1. Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no item 14.12 deste Capítulo, 
o candidato estará sujeito a responder por Falsidade Ideológica de acordo com o 
artigo 299 do Código Penal. 

14.13. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos 
candidatos para as Provas correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso 
a ser publicado. 

14.14. As despesas relativas à participação do candidato no Processo Seletivo, à sua apresentação para 
posse e exercício e à sua participação em evento de ambientação correrão às expensas do próprio 
candidato. 

14.15. A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA e a METROCAPITAL não se responsabilizam por 
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Processo Seletivo. 

14.16. O não atendimento pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital, a qualquer tempo, 
implicará sua eliminação do Processo Seletivo. 

14.17. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, 
em caráter irrecorrível, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA e pela METROCAPITAL, no 
que a cada um couber. 

 

 

Nova Odessa, 10 de Abril de 2019. 

 

 

Benjamim Bill Vieira de Souza 

Prefeito 
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS EMPREGOS 

 

EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Responsabilizar-se pelas crianças, segundo a divisão por grupos etários, desenvolvendo atividades pedagógicas e 
serviços de cuidados, higiene e organização do material e dos espaços. Participar da elaboração, execução e 
avaliação da proposta pedagógica da unidade escolar; atender os alunos de creche em horários de entrada e saída 
dos períodos e em suas necessidades básicas: alimentação, sono, higiene, atividades recreativas e educacionais, 
de acordo com as orientações recebidas; permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes, auxiliar 
na organização, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; proporcionar momentos de recreação às 
crianças; informar a equipe diretora sobre a conduta dos alunos, comunicando ocorrências, eventuais 
enfermidades; executar outras atribuições correlatas. 

 

ENFERMEIRO 

Gerenciar, coordenar e supervisionar a equipe de técnicos e auxiliares de enfermagem, avaliando os serviços 
prestados, além de desenvolver capacitações, educação continuada, treinamento e reciclagem. Efetuar consultas 
de enfermagem e elaborar a sistematização do atendimento de enfermagem; desenvolver os programas 
preconizados pelo SUS; contribuir com a equipe multidisciplinar visando a prevenção, tratamento e promoção à 
saúde da população; efetuar o controle de boletins de produtividade e do número de exames e consultas, 
avaliando a quantidade e qualidade de trabalho; participar de reuniões de caráter administrativo e técnico, 
visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados e de treinamentos e capacitação colaborando com a Gestão 
de Saúde; participar de campanhas de vacinação e outras de interesse da saúde pública; fiscalizar, se nomeado 
Fiscal Sanitário através de Portaria, o comércio, a distribuição, o transporte e a indústria de produtos e serviços 
relacionados à saúde e fiscalizados pela Vigilância Sanitária; alimentar os sistemas de programas instituídos pelo 
Ministério da Saúde; conferir e acompanhar os processos da Vigilância Sanitária; orientar o munícipe quanto aos 
procedimentos legais em casos de cadastro e abertura de estabelecimentos; emitir notificações, penalidades e 
autos de infração, elaborando os respectivos processos; manter sempre o ambiente de trabalho organizado e em 
condições adequadas de segurança; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; 
executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Superior imediato. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I 

Participar na elaboração da proposta curricular da Unidade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas; ministrar 
aulas nas séries iniciais do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de alunos. 
Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
colaborar na articulação da escola com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade 
de Ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e horas-aula estabelecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 
avaliação e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e ao 
processo de ensino-aprendizagem. 
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II (TODOS) 

Participar na elaboração da proposta curricular da Unidade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas; ministrar 
aulas nas séries iniciais e finais do ensino fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Educação Infantil, Projetos 
Educacionais e Educação Especial. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar da 
elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias de recuperação para alunos de 
menor rendimento e colaborar na articulação da escola com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta 
pedagógica da Unidade de Ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; participar integralmente dos períodos dedicados 
ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola 
e ao processo de ensino-aprendizagem. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI  

Elaboração dos planos de trabalho da EMEI, bem como dos HTPC; elaborar planos didáticos para a área em que 
atua, em colaboração com outros professores e especialistas; ministrar aulas nas fases I e II da Educação Infantil; 
planejar e executar o trabalho docente, atendendo as crianças das pré-escolas municipais, nas áreas: afetiva, 
psicomotora e cognitiva; promover o bem estar da criança, a amplidão de suas experiências e o estímulo de seu 
interesse pelo processo de conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade; elaborar planos de atividade, 
adequados à realidade e faixa etária das crianças e passíveis de aplicação; utilizar recursos pedagógicos que visem 
o crescimento da criança e da qualificação do ensino; proceder avaliação individual das crianças, assim como 
acompanhar seu desenvolvimento durante o período escolar, informando o diretor ou supervisor os problemas 
detectados, propondo seu encaminhamento a setores específicos de atendimento quando necessário; permanecer 
junto às crianças tempo integral, evitando acidentes; manter contato com os pais, a fim de buscar subsídios para 
melhor compreender e atender as crianças; buscar atualização constante, através de leituras, participação em 
cursos, seminários e atividades extraclasse. 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Integrar a equipe de saúde, executar atividades de assistência de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro 
obstetra. Exercer atividades auxiliares, de nível técnico, sendo habilitado para o atendimento pré-hospitalar 
móvel; além da intervenção conservadora no atendimento do paciente, é habilitado a realizar procedimentos a 
ele delegados, sob supervisão do profissional enfermeiro, dentro do âmbito de sua qualificação profissional; 
comunicar ao enfermeiro os casos prováveis de infecção hospitalar e acidentes com pérfuro-cortante; assistir ao 
enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de 
enfermagem; prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, sob supervisão direta ou à 
distância do profissional enfermeiro e nos atendimentos de urgência dentro do âmbito de sua qualificação 
profissional; participar de programas de treinamento e aprimoramento profissional especialmente em 
urgências/emergências; realizar manobras de extração manual de vítimas;  manter a assepsia dos equipamentos 
e materiais assim como da cabine posterior da ambulância; conhecer integralmente todos os equipamentos, 
materiais e medicamentos disponíveis na ambulância e realizar manutenção básica dos mesmos; atender 
chamadas recebidas na central 192 e na linha fixa da Central de Ambulâncias, orientando e triando os casos de 
acordo com sua qualificação profissional; estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de 
regulação médica e seguir suas orientações; realizar o agendamento de transportes aos usuários de saúde que 
procurarem a Central de Ambulâncias para diversas modalidades; conhecer a estrutura de saúde local; proceder 
os gestos básicos de suporte à vida, proceder imobilizações e transporte de vítimas, realizar medidas reanimação 
cardiorespiratória básica; Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade; 



Nova Odessa, Quinta-feira, 11 de Abril de 2019 Diário Oficial do Município de Nova Odessa

O Município de Nova Odessa dá garantia da autenticidade deste 
documento, desde que visualizado através do site 
www.novaodessa.sp.gov.br no link Diário Oficial.

Página 33

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA 
PROCESSO SELETIVO 01/2019 

 
 

Página 25 de 37 
 

comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço predeterminada, 
e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto; a substituição do plantão deverá se fazer na base; em 
caso de um atendimento prolongado, que exija permanência por mais de uma hora além da escala, o técnico de 
enfermagem poderá solicitar a substituição no local do atendimento; as eventuais trocas de plantão da escala de 
serviço deverão ser realizadas mediante preenchimento e assinatura de um formulário próprio, por ambas as 
partes, e entregue ao coordenador de enfermagem ou seu substituto, com antecedência de 24 (vinte e quatro) 
horas; no caso de não haver troca oficial de plantão por opção das duas partes, a responsabilidade é do 
profissional que estava escalado originalmente; manter-se atualizado, freqüentando os cursos de educação 
continuada e congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso adequado dos 
equipamentos da Unidade Móvel; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; 
executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Superior imediato. 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

EMPREGOS DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR COMPLETO 

Disciplinas abaixo, quando aplicáveis, conforme quadro do Capítulo 8 – DAS PROVAS OBJETIVAS: 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido 
próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância 
verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Processo de formação das palavras. 
Coesão. Ortografia. 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples e composto. 
Sistema de equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções 
de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de situações-problema. 
Estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios; dedução de novas 
informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas 
relações. Identificação de regularidades de uma sequência, numérica ou figural, de modo a indicar qual é o 
elemento de uma dada posição. Estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos, sequências. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais, culturais, científicos, ambientais, de âmbito nacional 
e internacional, ocorridos a partir do segundo semestre do ano de 2017, divulgados na mídia nacional. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, 
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos 
MS-Office 2010, MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, 
parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e 
numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: 
estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e 
gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de 
quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: 
estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de 
edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e 
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de 
arquivos. Internet: navegação internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Aspectos do desenvolvimento da criança (físico, social, cognitivo e afetivo). Cuidados físicos com a criança. A relação 
do Auxiliar de Desenvolvimento Escolar e a criança. Atendimento às necessidades das crianças – limites. Crianças 
de zero a 3 anos - necessidades e cuidados. Orientações metodológicas. Planejamento, organização do tempo e do 
espaço, rotina diária. Cuidados com a criança: alimentação, higiene, saúde e segurança. Atividades lúdicas. Jogos 
Infantis. 

 

Bibliografia 

OLIVEIRA, Zilma de M. Ramos de (org) et al., Educação Infantil: muitos olhares. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 1996. 

Referencial Curricular Nacional para a educação infantil – Ministério da Educação e Desporto, Secretaria de 
Educação Fundamental – Brasília: MEC/SEF, 1998 – vol. 1, 2 e 3. 

 

Legislação 

Constituição Federal/88 – artigos 6º; 7º – XXV; 24; 203; 208; 227 - § 1º – I e II , § 2º. 

Lei Federal no 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – arts. 1º a 9º, 11 a 18; 
53 a 59; 129 a 135. 

Lei Federal no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – LDB – arts. 1º a 8º; 11; 18; 22; 29 a 31. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ENFERMEIRO 

Enfermagem Geral: Técnicas Básicas – SSVV, higienização, administração de medicamentos, preparação para 
exames, coleta de material para exames, cálculo de medicação. Ética Profissional/Legislação: Comportamento 
Social e de Trabalho, sigilo profissional, direitos e deveres do Enfermeiro, Código de Ética do Profissional 
Enfermeiro. Enfermagem em Saúde Pública: Programas de Saúde (mulher, criança, idoso), Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de notificação compulsória, patologias atendidas em 
saúde pública. Enfermagem Hospitalar: Terminologias, centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e central de 
material, esterilização e desinfecção, infecção hospitalar e CCIH. Socorros e Urgência: PCR, choque, hemorragias, 
ferimentos, afogamento, sufocamento, acidentes com animais peçonhentos, fraturas e luxações, queimaduras, 
desmaio, crise convulsiva e histérica, corpos estranhos, acidentes decorrentes da ação do calor e do frio, 
politraumatismo. Pediatria: Crescimento e desenvolvimento, amamentação, berçário e alojamento conjunto, 
alimentação, patologias mais comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Atualidades em 
Enfermagem. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I 

Além de Língua Portuguesa e Matemática e Raciocínio Lógico a serem abordadas na parte geral da prova, o 
seguinte: Ciências Humanas (Geografia): 1. O sujeito e seu lugar no mundo: Situações de convívio em diferentes 
lugares; Convivência e interações entre pessoas na comunidade; A cidade e o campo; Processos migratórios no 
Brasil; Instâncias do poder público e canais de participação social; Diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e 
desigualdades sociais; 2.  Conexões e escalas: Experiências da comunidade no tempo e no espaço; Paisagens 
naturais e antrópicas; Unidades político-administrativas do Brasil; Território, redes e urbanização; Territórios 
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étnico-culturais; 3. Formas de representação e pensamento espacial: Localização, orientação e representação 
espacial; Representações cartográficas; Representação das cidades e do espaço urbano; Ciências Humanas 
(História): 1. Mundo pessoal: A escola e seu papel na comunidade; O papel das religiões e da cultura para a 
formação dos povos antigos. As formas de organização social e política: a noção de Estado; 2. Registros: As fontes: 
relatos orais, objetos, imagens, músicas, escrita, tecnologias digitais de informação e comunicação e inscrições nas 
paredes, ruas e espaços sociais; Os patrimônios materiais e imateriais da humanidade; 3. As questões históricas 
relativas às migrações: O surgimento da espécie humana no continente africano e sua expansão pelo mundo; Os 
processos migratórios para a formação do Brasil; Os processos migratórios do final do século XIX e início do século 
XX no Brasil. Ciências da Natureza:  1. Vida e evolução: Corpo humano; Seres vivos no ambiente; Características e 
desenvolvimento dos animais; Cadeias alimentares simples; Nutrição do organismo; Hábitos alimentares; 
Integração entre os sistemas digestório, respiratório e circulatório; 2. Matéria e Energia: Propriedades e usos dos 
materiais; Propriedades e usos dos materiais; Prevenção de acidentes domésticos; Propriedades físicas dos 
materiais; Ciclo hidrológico; Consumo consciente Reciclagem; 3. Terra e Universo: Escalas de tempo; Movimento 
aparente do Sol no céu. O Sol como fonte de luz e calor; Características da Terra; Observação do céu; Usos do solo; 
Pontos cardeais; Calendários, fenômenos cíclicos e cultura; Constelações e mapas celestes; Movimento de rotação 
da Terra; Periodicidade das fases da Lua; Instrumentos óticos. 

O candidato poderá se utilizar de qualquer bibliografia que aborde o conteúdo acima, uma vez que as questões 
tratarão de assuntos inequívocos, ou seja, temas que não possuem divergência entre os diversos autores. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PEB II - ARTES 

A História da Arte Geral; A História da Arte no Brasil; A História da Arte Arquitetônica; A Educação Musical na Escola; 
O Teatro; O Jogo dramático teatral na escola; Harmonia de cores; Geometria; Projeções Geométricas; Elementos 
básicos das composições artísticas (coreografias, teatrais, musicais, visuais, audiovisuais) e suas gramáticas 
articuladoras; O Ensino da Educação Artística no Ensino Fundamental: a metodologia do ensino da arte; o 
desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas artísticas e suas relações com o desenvolvimento biológico, 
afetivo, cognitivo e sócio cultural do ser humano; as diferentes linguagens artísticas e a educação; Parâmetros 
Curriculares Nacionais - Vol. Arte. 

 

Bibliografia 

ARNOLD, Dana. Introdução à História da Arte. São Paulo: Ática, 2008. 

BARBOSA, Ana Mae (org.), Inquietações e mudanças no ensino da arte. São Paulo: Cortez, 2002. 

BOSI, Alfredo. Reflexões sobre a Arte. São Paulo: Ática, 2000.  

BRASIL. Lei n. 9.394/1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. Rio de Janeiro. Ediouro, s.d. 

FELIPE, Carlos. O Grande Livro do Folclore. Belo Horizonte: Editora Leitura, 2004. 

FERRAZ, Maria Heloísa C. de T. e FUZARI, Maria F. Rezende. Metodologia do ensino da arte: fundamentos e 
proposições. São Paulo: Cortez, 2009. 

FUZARI, Maria F. Resende e FERRAZ, Maria Heloísa. Arte na Educação Escolar. São Paulo: Cortez, 1990. 
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Nacional, Estatuto da Criança e do Adolescente.; Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional e 
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Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 199. A política educacional no Brasil 
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Introdução à Enfermagem. Materiais necessários aos diversos procedimentos de enfermagem. Técnicas de 
enfermagem: sinais vitais, medidas antropométricas, higiene, conforto e segurança do paciente. Noções sobre 
cuidados de enfermagem na sua preparação, cálculo e administração. Procedimentos de enfermagem que 
requerem utilização de técnica asséptica: curativo e cateterismo nasogástrico e vesical, coleta de exames. 
Assistência de enfermagem com necessidades básicas de pacientes, alimentação e hidratação, eliminações. 
Cálculos e diluição de medicamentos e gotejamento de soros. Noções básicas de exames clínicos, posições para 
exames e cuidados de enfermagem. Cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico. Cuidados de enfermagem com 
pacientes de urgência e emergência, ferimentos, choque, fraturas, entorse, luxação, traumas, transporte intra-
hospitalar de pacientes. Cuidados de enfermagem em terapia intensiva, monitorização venosa e arterial através de 
cateteres, equilíbrio hidroeletrolítico em pacientes de terapia intensiva. Cuidados com pacientes em isolamento. 
Código de Ética do Conselho Federal de Enfermagem. Lei do Exercício Profissional de Enfermagem n.º 7.498/86. 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO – CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

 

DADOS DO CANDIDATO 

NOME  

Nº INSCRIÇÃO  

EMPREGO  
 

DEFICIÊNCIA(S) DECLARADA(S) CID Nº* 

  

  

  
 

NOME COMPLETO DO MÉDICO SUBSCRITOR DO LAUDO ANEXO CRM Nº** 

  
 

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

(   )Não preciso de condições especiais 

(   ) Sala de fácil acesso (andar térreo, rampa, elevador) 

(   ) Prova e Folha de Respostas com fonte ampliada - Fonte tamanho 18 (   ) ou 24 (   ) 

(   ) Ledor          (   ) Transcritor          (   ) Intérprete de Libras          (   ) Prova em Braile 

(   ) Software de Leitura - (   ) Dos Vox (   ) NVDA (   ) JAWS (   ) ZoomText 

(   ) Outra. Qual? 

 

 

________________________, _______, de ________________________ de 2019. 

 

____________________________________ 

(Assinatura do Candidato) 
 
NOTAS: 
* CID Nº: Número de Classificação/Código Internacional da Doença. 
** CRM Nº: Número de inscrição no Conselho Regional de Medicina. 
***Esta Declaração e o respectivo Laudo Médico deverão ser enviados/anexados digitalmente (upload), em campo 
próprio disponibilizado no sistema, no ato da inscrição. 
**** Esta declaração não assegura a isenção de pagamento. 
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ANEXO IV – FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS 
 

DADOS DO CANDIDATO 

NOME  

Nº INSCRIÇÃO  

EMPREGO  
 

Item* Título Pontos** 

 Certificado de conclusão de curso de Pós Graduação “lato sensu” em nível de 
especialização, na área da Educação, acompanhado do histórico escolar, nos moldes das 
resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) à época de realização do curso. 

2,0 

 Diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaração de conclusão de curso de 
Pós Graduação "stricto sensu", em nível de Mestrado, na área da Educação, 
acompanhado do Histórico Escolar. 

3,5 

 Diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaração de conclusão de curso de 
Pós Graduação "stricto sensu", em nível de Doutorado, na área da Educação, 
acompanhado do Histórico Escolar. 

5,0 

 
 

________________________, _______, de ________________________ de 2019. 

 

____________________________________ 

(Assinatura do Candidato) 
 
NOTAS: 
* Item: candidato deverá assinalar (“X”) indicando o documento em anexo. 
** Pontos: será computado apenas o título de maior pontuação, conforme Capítulo 9 do Edital 
***Esta Declaração e o respectivo Título deverão ser enviados/anexados digitalmente (upload), em campo próprio 
disponibilizado no sistema na área do candidato, até no máximo 1 (um) dia útil após o encerramento das 
inscrições. 
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ANEXO V - CRONOGRAMA 
 

O cronograma abaixo constitui mera expectativa, podendo haver variação nas datas de acordo com as necessidades 
técnicas e operacionais da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA ou da METROCAPITAL, sendo de inteira 
responsabilidade dos candidatos acompanhar as publicações oficiais realizadas no site www.metrocapital.com.br, 
na área destinada à este Processo Seletivo. 
 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Divulgação do Edital Completo no Site e Resumido na Imprensa Oficial. 11/04/2019 

Período de Inscrições “on-line” - internet. 11/04/2019 à 13/05/2019 

Período de Solicitação de Isenção de Pagamento da Inscrição. Até 18/04/2019 

Divulgação do Resultado Preliminar das Solicitações de Isenção de Pagamento da 
Inscrição. 26/04/2019 

Período de Recurso Contra o Resultado Preliminar das Solicitações de Isenção de 
Pagamento da Inscrição. 29 e 30/04/2019 

Divulgação do Resultado Definitivo das Solicitações de Isenção de Pagamento da 
Inscrição. 06/05/2019 

Último dia para pagamento da inscrição. 14/05/2019 

Divulgação do Resultado Preliminar das Solicitações de Inscrição na Condição de 
Pessoa com Deficiência - PCD. 20/05/2019 

Período de Recurso Contra o Resultado Preliminar das Solicitações de Inscrição na 
Condição de Pessoa com Deficiência - PCD 21 e 22/05/2019 

Divulgação do Resultado Definitivo das Solicitações de Inscrição na Condição de 
Pessoa com Deficiência - PCD. 23/05/2019 

Divulgação da Lista de Inscritos, Total de Inscritos, Locais de Prova e Salas e Edital 
de Convocação para as Provas Objetivas. Até 07/06/2019 

Realização da Prova Objetiva. 16/06/2019 

Divulgação do Gabarito Preliminar. 16/06/2019 

Período de Recurso Contra o Gabarito Preliminar. 17 e 18/06/2019 

Divulgação do Resultado dos Recursos Contra o Gabarito Preliminar, Gabarito 
Oficial – Definitivo e Resultado Final Preliminar. 08/07/2019 

Período de Recursos Contra o Resultado Final - Preliminar. 09 e 10/07/2019 

Divulgação do Resultado dos Recursos Contra o Resultado Final – Preliminar e 
Resultado Final - Definitivo. 15/07/2019 

Homologação. A partir de 15/07/2019  

 

 
 

 


