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GABINETE DO PREFEITO
 GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 9.546 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020
"Altera os membros da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho"

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

CONSIDERANDOa necessidade de adequação na composição dos membros da Co-
missão Especial de Avaliação de Desempenho, criada pela Lei Municipal 2.141, de 04 
de maio de 2006;

RESOLVE:

Art. 1ºAltera os membros da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, no-
meados pela Portaria nº. 7.016, de 01 de março de 2013, alterada pelas Portarias nº 
7.113, de 19 de abril de 2013, nº 7.128, de 03 de maio de 2013 e de nº 8.877 de 25 de 
maio de 2018 e de nº 9.502, de 16 de dezembro de 2019, a qual passa a ter a seguinte 
composição:

  Presidente: Giuliana Barbosa Santos Fortunato;
  Membro: Pedro Daniel dos Santos;
  Membro: Vanderlei Wilians Vanag;
  Membro: Carlos Edison Vaughan Junior;
  Membro: Glaucia Carolina Aguiar Lopes;
  Membro: Marco Aurélio Botigelli;
  Membro: Paulo José Bassora;
  Membro: Benon Toledo Sivirino;
  Membro: José Piniagua dos Santos.

Art. 2ºSem prejuízo dos trabalhos diários realizados pela Comissão Especial de Ava-
liação de Desempenho, de que tratam a Lei Municipal nº 2.141, de 04 de maio de 
2006, os membros nomeados no artigo anterior deverão reunir-se toda terceira quinta-
-feira do mês às 16 horas e 30 minutos.

Art. 3ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Nova odessa, 14 de fevereiro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.525 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020
"Exonera, a pedido, o servidor lotado no emprego público de MOTORISTA 

DE AMBULÂNCIA".
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto no Autos do Processo PMNO nº 614/2020;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor LUIZ PEREIRA DE SOUZA, portador do RG 
sob o nº 13.267.752/SP, do emprego público de MOTORISTA DE AMBULÂNCIA.

Art. 2º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 27 de janeiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 04 de fevereiro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.528 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidora para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVI-

MENTO INFANTIL".
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 2316/19;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora EVÂNIA DOS SANTOS LEITE, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 13.296.792-3, PIS/PASEP 120.25684.32-2, para o emprego de 
EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, P34, com carga horária de 30 
h/s mais 02 horas de formação continuada, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).Classificada sob nº 17º no Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora 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, hi-
giene, atividades recreativas e educacionais, de acordo com as orientações recebidas; 
permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes, auxiliar na organiza-
ção, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; proporcionar momentos de 
recreação às crianças; informar a equipe diretora sobre a conduta dos alunos, comu-
nicando ocorrências, eventuais enfermidades; executar outras atribuições correlatas.

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 efei-
tos a partir de 03 de fevereiro de 2020. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 04 de fevereiro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.529 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidora para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVI-

MENTO INFANTIL".
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 2793/13;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora JANAINA CALDAS BALÃO, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 42.436.532-7, PIS/PASEP 190.61610.22-5, para o emprego de 
EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, P34, com carga horária de 30 
h/s mais 02 horas de formação continuada, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).Classificada sob nº 18º no Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora 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, hi-
giene, atividades recreativas e educacionais, de acordo com as orientações recebidas; 
permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes, auxiliar na organiza-
ção, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; proporcionar momentos de 
recreação às crianças; informar a equipe diretora sobre a conduta dos alunos, comu-
nicando ocorrências, eventuais enfermidades; executar outras atribuições correlatas.

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 efei-
tos a partir de 03 de fevereiro de 2020. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 04 de fevereiro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.530 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidora para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVI-

MENTO INFANTIL".
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 2793/13;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora HAWANE MARINEZ FORTUNATO, portadora da Cé-
dula de Identidade RG n.º 44.434.694-7, PIS/PASEP 209.45695.56-4, para o emprego 
de EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, P34, com carga horária de 
30 h/s mais 02 horas de formação continuada, sob o regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT).Classificada sob nº 19º no Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora 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, hi-
giene, atividades recreativas e educacionais, de acordo com as orientações recebidas; 
permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes, auxiliar na organiza-
ção, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; proporcionar momentos de 
recreação às crianças; informar a equipe diretora sobre a conduta dos alunos, comu-
nicando ocorrências, eventuais enfermidades; executar outras atribuições correlatas.

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. 
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Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 03 de fevereiro de 2020. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 04 de fevereiro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.532 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidora para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVI-

MENTO INFANTIL".
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 2808/14;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora SUZANA MARTINS DOS SANTOS, portadora da Cé-
dula de Identidade RG n.º 56.872.704-6, PIS/PASEP 129.23662.25-5, para o emprego 
de EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, P34, com carga horária de 
30 h/s mais 02 horas de formação continuada, sob o regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT).Classificada sob nº 21º no Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora 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, hi-
giene, atividades recreativas e educacionais, de acordo com as orientações recebidas; 
permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes, auxiliar na organiza-
ção, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; proporcionar momentos de 
recreação às crianças; informar a equipe diretora sobre a conduta dos alunos, comu-
nicando ocorrências, eventuais enfermidades; executar outras atribuições correlatas.

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 efei-
tos a partir de 03 de fevereiro de 2020. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 04 de fevereiro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.533 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidora para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVI-

MENTO INFANTIL".
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 2808/14;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora JAQULENE DEFREIN DE MATOS, portadora da Cédu-
la de Identidade RG n.º 47.112.092-3, PIS/PASEP 130.93172.52-6, para o emprego de 
EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, P34, com carga horária de 30 
h/s mais 02 horas de formação continuada, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).Classificada sob nº 22º no Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora 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, hi-
giene, atividades recreativas e educacionais, de acordo com as orientações recebidas; 
permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes, auxiliar na organiza-
ção, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; proporcionar momentos de 
recreação às crianças; informar a equipe diretora sobre a conduta dos alunos, comu-
nicando ocorrências, eventuais enfermidades; executar outras atribuições correlatas.

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 efei-
tos a partir de 03 de fevereiro de 2020. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 05 de fevereiro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.534 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidora para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVI-

MENTO INFANTIL".
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 2808/14;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora JULIANA WAKIMOTO DE ALMEIDA, portadora da 
Cédula de Identidade RG n.º 47.130.624-1, PIS/PASEP 162.10682.55-4, para o em-
prego de EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, P34, com carga ho-
rária de 30 h/s mais 02 horas de formação continuada, sob o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT).Classificada sob nº 25º no Concurso Público Municipal 
01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora 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, hi-
giene, atividades recreativas e educacionais, de acordo com as orientações recebidas; 
permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes, auxiliar na organiza-
ção, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; proporcionar momentos de 
recreação às crianças; informar a equipe diretora sobre a conduta dos alunos, comu-
nicando ocorrências, eventuais enfermidades; executar outras atribuições correlatas.

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 efei-
tos a partir de 03 de fevereiro de 2020. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 05 de fevereiro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.535 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020.
"Nomeia servidora para o emprego de AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR".
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;
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CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 2151/06, alterada pela Lei nº 2224/07;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora CAMILLA FERNANDA CAETANO DE CAMARGO, 
portadora da Cédula de Identidade RG n.º 46.745.277-5, PIS/PASEP 206.64388.98-6, 
para o emprego de AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR, P21, com carga horária de 40 
h/s, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificada sob nº 13º 
no Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora lavar com cuidado e higiene os legumes, frutas, ver-
duras e os utensílios de preparo da merenda. Preparar a merenda; lavar diariamente 
o chão da cozinha, o "freezer" e a geladeira uma vez por semana e mensalmente, as 
cortinas; manter a despensa organizada e limpa, atualizar o estoque, conferindo a mer-
cadoria no ato da entrega; observar a validade dos produtos, usando prioritariamente 
as mercadorias da semana anterior; atender à disciplina estabelecida pelo superior 
imediato, no que se refere ao uso do uniforme, adereços, cumprimento do horário e 
determinados procedimentos proibitivos na área de trabalho; fazer uso dos Equipa-
mentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras 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 efei-
tos a partir de 03 de fevereiro de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 05 de fevereiro de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.536 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020.
"Nomeia servidora para o emprego de AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR".
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 2151/06, alterada pela Lei nº 2224/07;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora NEILA AMÂNCIO PINTO, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 27.328.767-9, PIS/PASEP 124.54790.52-3, para o emprego de AU-
XILIAR DE APOIO ESCOLAR, P21, com carga horária de 40 h/s, sob o regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificada sob nº 14º no Concurso 
Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora lavar com cuidado e higiene os legumes, frutas, ver-
duras e os utensílios de preparo da merenda. Preparar a merenda; lavar diariamente 
o chão da cozinha, o "freezer" e a geladeira uma vez por semana e mensalmente, as 
cortinas; manter a despensa organizada e limpa, atualizar o estoque, conferindo a mer-
cadoria no ato da entrega; observar a validade dos produtos, usando prioritariamente 
as mercadorias da semana anterior; atender à disciplina estabelecida pelo superior 
imediato, no que se refere ao uso do uniforme, adereços, cumprimento do horário e 
determinados procedimentos proibitivos na área de trabalho; fazer uso dos Equipa-
mentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras 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 efei-
tos a partir de 03 de fevereiro de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 05 de fevereiro de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.537 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020.
"Nomeia servidor para o emprego de AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR".

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 2151/06, alterada pela Lei nº 2224/07;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear o servidor DENNIS EDWARD RELLING, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º 28.320.488-6, PIS/PASEP 134.19785.70-3, para o emprego de AU-
XILIAR DE APOIO ESCOLAR, P21, com carga horária de 40 h/s, sob o regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificada sob nº 15º no Concurso 
Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora lavar com cuidado e higiene os legumes, frutas, ver-
duras e os utensílios de preparo da merenda. Preparar a merenda; lavar diariamente 
o chão da cozinha, o "freezer" e a geladeira uma vez por semana e mensalmente, as 
cortinas; manter a despensa organizada e limpa, atualizar o estoque, conferindo a mer-
cadoria no ato da entrega; observar a validade dos produtos, usando prioritariamente 
as mercadorias da semana anterior; atender à disciplina estabelecida pelo superior 
imediato, no que se refere ao uso do uniforme, adereços, cumprimento do horário e 
determinados procedimentos proibitivos na área de trabalho; fazer uso dos Equipa-
mentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras 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 efei-
tos a partir de 03 de fevereiro de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 05 de fevereiro de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.538 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020.
"Nomeia servidor para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO".

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 3.252/19;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear o servidor NILSON BASTOS HENDEL, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º 13.333.161/BA, PIS/PASEP 203.13510.95-9, para o emprego de 
COORDENADOR PEDAGÓGICO, P64-A, com carga horária de 40 h/s sob o regi-
me da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 06º Concurso 
Público Municipal 01/18.
Art. 2.º Planejar cursos de capacitação profissional; prestar assistência técnica ao edu-
cador; participar das atividades de planejamento; coordenar, executar, delimitar as 
reuniões pedagógicas. Coordenar, juntamente com a direção, a elaboração e responsa-
bilizar-se pela divulgação e execução da proposta pedagógica da escola, articulando 
essa elaboração de forma participativa e cooperativa; organizar e apoiar principalmen-
te as ações pedagógicas, proporcionando sua efetividade; estabelecer uma parceria 
com a direção da escola, que favoreça a criação de vínculos de respeito e de trocas no 
trabalho educativo; acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem e 
contribuir positivamente para a busca de soluções para os problemas de aprendizagem 
identificados; coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas na esco-
la; atuar de maneira integrada e integradora junta à direção e à equipe pedagógica da 
escola para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem; coordenar e acompanhar 
os horários de atividades complementares, promovendo oportunidades de discussão e 
proposição de inovações pedagógicas, assim como a produção de materiais didático-
-pedagógico na escola, na perspectiva de uma efetiva formação continuada; avaliar as 
práticas planejadas, discutindo com os envolvidos e sugerindo inovações; acompanhar 
o desempenho dos alunos, através dos registros por bimestre, orientando os docentes 
para a criação de propostas diferenciadas e direcionadas aos que tiveram desempenho 
insuficiente; estabelecer metas a serem atendidas em função das demandas explicita-
das no trabalho dos professores; promover um clima escolar favorável; aprendizagem 
e ensino, a partir do entrosamento entre os membros da comunidade escolar e da 
qualidade das relações interpessoais, realizar supervisão na sala de aula, elaborar e 
coordenar reuniões pedagógicas, participar e ministrar cursos de aperfeiçoamento e 
capacitação.
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 efei-
tos a partir de 03 de fevereiro de 2020. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 05 de fevereiro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.539, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL- PEI".
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 1649/99;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora FERNANDA CARDOSO DE LIMA, portadora da Cé-
dula de Identidade RG n.º 46.207.691-X/SP, PIS/PASEP 207.77613.02-0, para o em-
prego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI, P50, com carga horária 
de 25 h/s mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Classificado sob n.º 12º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora ministrar aulas nas fases I e II da Educação Infantil; 
planejar e executar o trabalho docente, atendendo as crianças das pré-escolas munici-
pais, 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 conheci-
mento do ser humano, da natureza e da sociedade; elaborar planos de atividade, ade-
quados 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 du-
rante o período escolar, informando o diretor ou supervisor os problemas detectados, 
propondo seu encaminhamento a setores específicos de atendimento quando necessá-
rio; 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.

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. 
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Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 03 de fevereiro de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 05 de fevereiro de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.540, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020.
"Nomeia servidor para o emprego de AUXILIAR DE SERVIÇOS".

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 2316/09;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear o servidor ADEMAR DOS SANTOS NETO, portador da Cédula 
de Identidade RG n.º 18.739.127-0/SP, PIS/PASEP 170.00599.79-9, para o emprego 
de AUXILIAR DE SERVIÇOS, P14, com carga horária de 40 h/s, sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 03º, Concurso Público 
Municipal 01/19.
Art. 2.º Competirá ao servidor se desenvolver atividades em ambientes fechados: lim-
par interna e externamente o prédio, suas dependências e instalações, móveis, uten-
sílios e equipamentos. Se desenvolver atividades em ambientes livres: varrer as vias 
públicas, recolhendo o lixo e ensacando-o para posterior coleta. Lavar os panos de 
limpeza e roupas de cama e toalhas, nas creches, emeis e Hospital, passá-las e guardá-
-las nos armários; proceder à limpeza da cozinha e realizar serviços de copa; cuidar 
das plantas ornamentais das dependências; responsabilizar-se pelo material e produtos 
de limpeza, quanto ao uso e estoque, controlando a entrada e saída dos mesmos; fazer 
uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tare-
fas pertinentes à sua área de atuação determinada pelo Chefe 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 da servidora pelo 
Setor correspondente 
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 03 de fevereiro de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 05 de fevereiro de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.541, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020.
"Nomeia servidor para o emprego de AUXILIAR DE SERVIÇOS".

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 2316/09;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear o servidor PAULO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, portador 
da Cédula de Identidade RG n.º 21.819.572-2/SP, PIS/PASEP 123.07810.98-8, para o 
emprego de AUXILIAR DE SERVIÇOS, P14, com carga horária de 40 h/s, sob o re-
gime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 04º, Concurso 
Público Municipal 01/19.
Art. 2.º Competirá ao servidor se desenvolver atividades em ambientes fechados: lim-
par interna e externamente o prédio, suas dependências e instalações, móveis, uten-
sílios e equipamentos. Se desenvolver atividades em ambientes livres: varrer as vias 
públicas, recolhendo o lixo e ensacando-o para posterior coleta. Lavar os panos de 
limpeza e roupas de cama e toalhas, nas creches, emeis e Hospital, passá-las e guardá-
-las nos armários; proceder à limpeza da cozinha e realizar serviços de copa; cuidar 
das plantas ornamentais das dependências; responsabilizar-se pelo material e produtos 
de limpeza, quanto ao uso e estoque, controlando a entrada e saída dos mesmos; fazer 
uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tare-
fas pertinentes à sua área de atuação determinada pelo Chefe 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 da servidora pelo 
Setor correspondente 
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 03 de fevereiro de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 05 de fevereiro de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.542, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020.
"Nomeia servidora para o emprego de AUXILIAR DE SERVIÇOS".

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 2316/09;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora PRISCILA FELICIANO GONÇALVES, portadora da 
Cédula de Identidade RG n.º 21.342.242-6/SP, PIS/PASEP 123.93158.54-7, para o 
emprego de AUXILIAR DE SERVIÇOS, P14, com carga horária de 40 h/s, sob o re-
gime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 05º, Concurso 
Público Municipal 01/19.
Art. 2.º Competirá à servidora desenvolver atividades em ambientes fechados: limpar 
interna e externamente o prédio, suas dependências e instalações, móveis, utensílios e 

equipamentos. Se desenvolver atividades em ambientes livres: varrer as vias públicas, 
recolhendo o lixo e ensacando-o para posterior coleta. Lavar os panos de limpeza e 
roupas de cama e toalhas, nas creches, emeis e Hospital, passá-las e guardá-las nos 
armários; proceder à limpeza da cozinha e realizar serviços de copa; cuidar das plantas 
ornamentais das dependências; responsabilizar-se pelo material e produtos de lim-
peza, quanto ao uso e estoque, controlando a entrada e saída dos mesmos; fazer uso 
de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas 
pertinentes à sua área de atuação determinada pelo Chefe 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 da servidora pelo 
Setor correspondente 
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 03 de fevereiro de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 05 de fevereiro de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.543 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020
"Exonera, a pedido, o servidor lotado no emprego público de FARMACÊU-

TICO".
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto no Autos do Processo PMNO nº 751/2020;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor MARCELO JOSE BISCARO, portador do 
RG sob o nº 25.256.895-3/SP, do emprego público de FARMACÊUTICO.

Art. 2º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 03 de fevereiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 06 de fevereiro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.544 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020
"Exonera, a pedido, o servidora lotada no emprego público de EDUCA-

DOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL".
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto no Autos do Processo PMNO nº 769/2020;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora AYLA CARDOSO PETERLEVITZ, por-
tadora do RG sob o nº 47.681.865-5/SP, do emprego público de EDUCADOR DE 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL.

Art. 2º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 03 de fevereiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 06 de fevereiro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.545 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020
"Exonera, a pedido, a servidora lotada no emprego público de AUXILIAR 

DE APOIO ESCOLAR".
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto no Autos do Processo PMNO nº 974/2020;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora MARIA VITORIA GARBELOTTI PRO-
ENÇO, portadora do RG sob o nº 11.690.341-7/SP, do emprego público de AUXI-
LIAR DE APOIO ESCOLAR.

Art. 2º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 05 de fevereiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 10 de fevereiro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.524 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020
"Exonera, a pedido, a servidora lotada no emprego público de PROFES-

SOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-PEBI".
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;
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CONSIDERANDO, o disposto no Autos do Processo PMNO nº 578/2020;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora MARIA ISILDINHA DE LIMA STARNI-
NO, portadora do RG sob o nº 16.132.404-6/SP, do emprego público de PROFES-
SOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I.

Art. 2º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 29 de janeiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 04 de fevereiro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 
O EMPREGO DE MÉDICO REUMATOLOGISTA 

MENSALISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/19, do 1º ao 3º colocado, para o emprego de MÉDICO REUMATO-
LOGISTA MENSALISTA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do 
Município de Nova Odessa", de 11 de janeiro de 2020, para atribuição de 01 (uma) 
vagas.
  A atribuição será realizada no dia 05 de marçode 2020, às 14:00 horas, no Audi-
tório 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 se-
guintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original para conferência;
  2- Ensino Superior Completo em Medicina, com Especialização na Área - xerox 
autenticado;
  3- Registro no Conselho de Classe - 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 Reumatologista Mensalista.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 16/03/2020, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados 
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 18/03/2020.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º FERNANDA BERTUCCI SANCHES
02º LARA RIBEIRO TEIXEIRA BONFIM
03º GABRIELA MIYUKI TEODORO OGAWA

Nova odessa, 17 de fevereiro de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

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

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/19, do número 1º ao número 03º colocados, para o emprego de MÉ-
DICO VASCULAR MENSALISTA, conforme classificação publicada no "Diário 
Oficial do Município de Nova Odessa", de 11 de janeiro de 2020, para atribuição de 
01 (uma) vagas.
  A atribuição será realizada no dia 05 de marçode 2020, às 14:00 horas, no Audi-
tório 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 se-
guintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original para conferência;
  2- Ensino Superior Completo em Medicina, com Especialização na Área - xerox 
autenticado;
  3- Registro no Conselho de Classe - 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 Vascular Mensalista.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 16/03/2020, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados 
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 18/03/2020.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º FERNANDA RAPCHAN AGUILAR MARONE
02º ALEXANDRE VERALDI ROSSETTINI
03º MARCELA GALANI ROCHA

Nova odessa, 17 de fevereiro de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

O Município de Nova Odessa leva ao conhecimento dos interessados que o edital de 
Pregão Eletrônico n.º 13/PE/2019, do tipo menor preço por item, que trata doregistro 
de preços para futuras e eventuais aquisições de material hospitalar e curativos para 
a Atenção Básica com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte 
e microempreendedor individual, sofreu alteração nos itens 01 e 02 do Anexo I e 
Anexo II.

  A sessão pública de processamento do pregão eletrônico fica prorrogada para o dia 03 
de março de 2020, às 10h:00min.

  O Edital em inteiro teor, com as alterações introduzidas, estará à disposição dos 
interessados, no seguinte link de acesso:http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.
aspx, ouwww.bbmnetlicitacoes.com.br.

Nova odessa, 17 de fevereiro de 2020
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

ABERTURA DE ENVELOPE DE PROPOSTAS TOMADA 
DE PREÇOS 18/TP/2019

Edital: 18/TP/2019. 13731/2019.
Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de muro, execução de 
doca e de alvenaria e serviços complementares na Creche do Jardim Santa Luiza com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Modalidade: Tomada de Pre-
ços. Convocação sobre abertura de envelopes: A abertura dos envelopes de proposta 
fica designada para o dia 19/02/2020, às 10:00 horas.

Nova odessa, 17 de fevereiro de 2020
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

ABERTURA DE ENVELOPE DE DOCUMENTOS 
CREDENCIAMENTO MÉDICOS 01/2019

Edita de Credenciamento: 01/2019. 11330/2019.
Objeto: Credenciamento público tem como objeto a contratação de médicos - pessoa 
jurídica para prestação de serviços de consultas médicas, de quaisquer modalidades 
para atender às demandas dos usuários do sistema único de saúde (SUS) atendidos no 
município de Nova Odessa. Modalidade: Credenciamento. Convocação sobre aber-
tura de envelope: A abertura do envelope de documentos fica designada para o dia 
19/02/2020, às 14:00 horas.

Nova odessa, 17 de fevereiro de 2020
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 012/2020.

Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 11462/2019. 
Edital: 11/TP/2019. Contratada: Alexandro Pedroso Mazetto EPP. Valor global: R$ 
94.769,14. Assinatura: 10/02/2020. Vigência: 03 meses. Objeto: Contratação de em-
presa especializada para reforma da quadra poliesportiva e fechamento na Escola Pau-
lo Azenha localizada na Vila Azenha com fornecimento de materiais, equipamentos e 
mão de obra. Modalidade: Tomada de Preços.

Nova odessa, 10 de fevereiro de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços n°. 017/2020.

Órgão Gerenciador: Município de Nova Odessa. Processo: 13292/2019. Edital. 56/
PE/2019. Detentora: Construcenter Shopping da Construção Ltda EPP. Preço unitário 
para os itens: item 01 - R$ 22,76- Marca: CSN; item 02 - R$ 2,35- Marca: Castilho; 
item 03 - R$ 0,30- Marca: Bragança; item 04 - R$ 8,22- Marca: Import/Belg; item 05 
- R$ 46,58 - Marca: Inf/Conf; item 06 - R$ 40,46 - Marca: Futura;item 07 - R$ 2,13 - 
Marca: Castilho; item 08 - R$ 2,15 - Marca: Futura; item 09 - R$ 39,15 - Marca: S/A 
Madeiras. Assinatura: 07/02/2020. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de materiais de construção para o Cemitério Municipal com cota reservada 
para microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor individual. Mo-
dalidade: Pregão Eletrônico.

Nova odessa, 07 de fevereiro de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

PORTARIA Nº 9.546 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020
"Altera os membros da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho"

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

CONSIDERANDOa necessidade de adequação na composição dos membros da Co-
missão Especial de Avaliação de Desempenho, criada pela Lei Municipal 2.141, de 04 
de maio de 2006;

RESOLVE:

Art. 1ºAltera os membros da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, no-
meados pela Portaria nº. 7.016, de 01 de março de 2013, alterada pelas Portarias nº 
7.113, de 19 de abril de 2013, nº 7.128, de 03 de maio de 2013 e de nº 8.877 de 25 de 
maio de 2018 e de nº 9.502, de 16 de dezembro de 2019, a qual passa a ter a seguinte 
composição:

  Presidente: Giuliana Barbosa Santos Fortunato;
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  Membro: Pedro Daniel dos Santos;
  Membro: Vanderlei Wilians Vanag;
  Membro: Carlos Edison Vaughan Junior;
  Membro: Glaucia Carolina Aguiar Lopes;
  Membro: Marco Aurélio Botigelli;
  Membro: Paulo José Bassora;
  Membro: Benon Toledo Sivirino;
  Membro: José Piniagua dos Santos.

Art. 2ºSem prejuízo dos trabalhos diários realizados pela Comissão Especial de Ava-
liação de Desempenho, de que tratam a Lei Municipal nº 2.141, de 04 de maio de 
2006, os membros nomeados no artigo anterior deverão reunir-se toda terceira quinta-
-feira do mês às 16 horas e 30 minutos.

Art. 3ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Nova odessa, 14 de fevereiro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

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

PLANTONISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/19, do 01º ao 04º, para o emprego de MÉDICO CIRURGIÃO GE-
RAL PLANTONISTA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do Mu-
nicípio de Nova Odessa", de 11 de janeiro de 2020, para atribuição de 01 (uma) vaga.
  A atribuição será realizada no dia 05 de marçode 2020, às 14:00 horas, no Audi-
tório 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 se-
guintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original para conferência;
  2- Ensino Superior Completo em Medicina - xerox autenticado;
  3- Registro no Conselho de Classe - 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 documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 16/03/2020, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados 
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 21/03/20120.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º JOÃO   PAULO BATISTA
02º MARCOS   VINICIUS VIEIRA THEODORO
03º THIAGO   BERTOCHI
04º VIVIANE   CHAIB GOMES STEGUN

Nova odessa, 17 de fevereiro de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA 
PARA O EMPREGO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL 

SOCORRISTA PLANTONISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/19, do 01º ao 12º, para o emprego de MÉDICO CLÍNICO GERAL 
SOCORRISTA PLANTONISTA, conforme classificação publicada no "Diário Ofi-
cial do Município de Nova Odessa", de 11 de janeiro de 2020, para atribuição de 06 
(seis) vagas.
  A atribuição será realizada no dia 04 de marçode 2020, às 10:30 horas, no Audi-
tório 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 se-
guintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original para conferência;
  2- Ensino Superior Completo em Medicina - xerox autenticado;
  3- Registro no Conselho de Classe - 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 Clínico Geral Socor-
rista Plantonista.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 16/03/2020, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados 

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 21/03/20120.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º LEANDRO   FELIZ BENEDITO MORENO
02º ISMAEL   PONTES SILVA
03º HELOISA   MACIEL SERRA
04º ALINE   AKEL FERRUCIO
05º RODOLFO   MIGUEL ALVES CARNIATO
06º FERNANDO   CANDIDO DE OLIVEIRA FILHO
07º IVO   AUGUSTO DA SILVEIRA GONÇALVES
08º JARBAS   BATISTA CARNEIRO
09º JOÃO   PAULO SANT'ANA SANTOS DE SOUZA
10º MARILIA   BULHÕES CALHEIROS
11º SABRINA   WEINY DA SILVA
12º VINICIUS   BARICHELO LEMMA

Nova odessa, 17 de fevereiro de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 
O EMPREGO DE MÉDICO DERMATOLOGISTA 

MENSALISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/19, do 1º ao 4º, para o emprego de MÉDICO DERMATOLOGISTA 
MENSALISTA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do Município 
de Nova Odessa", de 11 de janeiro de 2020, para atribuição de 02 (duas) vagas.
  A atribuição será realizada no dia 04 de marçode 2020, às 15:00 horas, no Audi-
tório 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 se-
guintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original para conferência;
  2- Ensino Superior Completo em Medicina, com especialização na Área - xerox 
autenticado;
  3- Registro no Conselho de Classe - 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 Dermatologista Mensalista.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 16/03/2020, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados 
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 18/03/2020.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º GIOVANA VIOTTO CAGNON
02º ANDREA   APARECIDA ROMANO DE SOUZA RODRIGUES
03º EVELYN   DEL SANTO
04º CAROLINA   MALAVASSI MURARI

Nova odessa, 17 de fevereiro de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 
O EMPREGO DE MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 

MENSALISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/19, do número 1º ao número 02º colocados, para o emprego de MÉ-
DICO ENDOCRINOLOGISTA MENSALISTA, conforme classificação publicada 
no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 11 de janeiro de 2020, para 
atribuição de 02 (duas) vagas.
  A atribuição será realizada no dia 05 de marçode 2020, às 14:00 horas, no Audi-
tório 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 se-
guintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original para conferência;
  2- Ensino Superior Completo em Medicina, com Especialização na Área - xerox 
autenticado;
  3- Registro no Conselho de Classe - 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 Endocrinologista Men-
salista.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 16/03/2020, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados 
pelo Médico da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se 
justificar junto a Diretoria de Recursos Humanos.
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  O exercício se dará dia 18/03/2020.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º ANDRE NOGUEIRA BICUDO
02º BRUNA COSTA E COSTA
Nova odessa, 17 de fevereiro de 2020

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA 
PARA O EMPREGO DE MÉDICO GINECOLOGISTA 

MENSALISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/19, do 1º ao 5º colocado, para o emprego de MÉDICO GINECO-
LOGISTA MENSALISTA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do 
Município de Nova Odessa", de 11 de janeiro de 2020, para atribuição de 05 (cinco) 
vagas.
  A atribuição será realizada no dia 04 de marçode 2020, 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 se-
guintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original para conferência;
  2- Ensino Superior Completo em Medicina, com Especialização na Área - xerox 
autenticado;
  3- Registro no Conselho de Classe - 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 documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 16/03/2020, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados 
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 18/03/2020.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º LUCRECIA REGINA GOMES ROMEU
02º FERNANDA INADA
03º LETICIA RODRIGUES CANTAGALO
04º LIBORIO ANTONIO CECIM ALBIM
05º LIRIS APARECIDA DONIZETI PUGLIERI

Nova odessa, 17 de fevereiro de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA 
PARA O EMPREGO DE MÉDICO NEUROLOGISTA 

MENSALISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/19, do 1º ao 2º colocado, para o emprego de MÉDICO NEUROLO-
GISTA MENSALISTA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do Mu-
nicípio de Nova Odessa", de 11 de janeiro de 2020, para atribuição de 02 (duas) vagas.
  A atribuição será realizada no dia 05 de marçode 2020, às 09:00 horas, no Audi-
tório 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 se-
guintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original para conferência;
  2- Ensino Superior Completo em Medicina, com Especialização na Área - xerox 
autenticado;
  3- Registro no Conselho de Classe - 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 Neurologista Mensalista.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 16/03/2020, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados 
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 18/03/2020.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º KELLI CRISTINA PENAS CATHARINO
02º JUSSARA DE OLIVEIRA

Nova odessa, 17 de fevereiro de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 
O EMPREGO DE MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

MENSALISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 

Público n.º 01/19, do 1º ao 4º colocado, para o emprego de MÉDICO OFTALMO-
LOGISTA MENSALISTA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do 
Município de Nova Odessa", de 11 de janeiro de 2020, para atribuição de 02 (duas) 
vagas.
  A atribuição será realizada no dia 04 de marçode 2020, às 15:00 horas, no Audi-
tório 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 se-
guintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original para conferência;
  2- Ensino Superior Completo em Medicina, com Especialização na Área - xerox 
autenticado;
  3- Registro no Conselho de Classe - 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 Oftalmologista Mensalista.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 16/03/2020, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados 
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 18/03/2020.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º RAFAEL NOJIRI MOREIRA
02º PATRICIA BORTOLAI
03º RENAN MENEGHEL PAULON
04º MITERMAYER NUNES AZEVEDO

Nova odessa, 17 de fevereiro de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 
O EMPREGO DE MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL 

MENSALISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/19, classificado sob o número 1º, para o emprego de MÉDICO PSI-
QUIATRA INFANTIL MENSALISTA, conforme classificação publicada no "Diá-
rio Oficial do Município de Nova Odessa", de 11 de janeiro de 2020, para atribuição 
de 01 (uma) vaga.
  A atribuição será realizada no dia 05 de marçode 2020, às 14:00 horas, no Audi-
tório 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 se-
guintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original para conferência;
  2- Ensino Superior Completo em Medicina, com Especialização na Área - xerox 
autenticado;
  3- Registro no Conselho de Classe - 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 Psiquiatra Infantil 
Mensalista.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 16/03/2020, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados 
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 18/03/2020.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º MARCELO ROCHA DE PAULA

Nova odessa, 17 de fevereiro de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

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

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/19, do 1º ao 4º colocado, para o emprego de MÉDICO PSIQUIATRA 
MENSALISTA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do Município 
de Nova Odessa", de 11 de janeiro de 2020, para atribuição de 02 (duas) vagas.
  A atribuição será realizada no dia 05 de marçode 2020, às 09:00 horas, no Audi-
tório 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 se-
guintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original para conferência;
  2- Ensino Superior Completo em Medicina, com Especialização na Área - xerox 
autenticado;
  3- Registro no Conselho de Classe - 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 Psiquiatra Mensalista.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
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dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 16/03/2020, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados 
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 18/03/2020.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º MARCELA ZANINI
02º ELIZA PIAZETTA CARNIATO
03º MARCELO ROCHA DE PAULA
04º ANA SOFIA PONTES TRILLO

Nova odessa, 17 de fevereiro de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

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

PLANTONISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/19, do 1º ao 6º, para o emprego de MÉDICO SOCORRISTA PEDIA-
TRA PLANTONISTA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do Mu-
nicípio de Nova Odessa", de 11 de janeiro de 2020, para atribuição de 03 (três) vagas.
  A atribuição será realizada no dia 04 de marçode 2020, às 14:00 horas, no Audi-
tório 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 se-
guintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original para conferência;
  2- Ensino Superior Completo em Medicina, com especialização na Área - xerox 
autenticado;
  3- Registro no Conselho de Classe - 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 documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-

dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 16/03/2020, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados 
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 21/03/2020.

CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º LUCAS RICCHINI VILLALOBOS
02º JEFFERSON   VIANA DALL ANTONIA
03º SIMONE   MORAIS NUNES
04º RAFAELA   DE FRANÇA ROCCON
05º LIVIA   ELISE FURLAN
06º MARCIA   ELAINE DE LIMA NOBRE

Nova odessa, 17 de fevereiro de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
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