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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 9.711 DE 07 DE JULHO 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 MARCOS GUILHERME JORGE PATRICIO, portador 
da Cédula de Identidade RG n.º 43.386.243-9/SP, PIS/PASEP 129.18753.22-1, 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 19º no 
Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá ao servidor 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 06 de julho de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 07 de julho de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 9.712, DE 07 DE JULHO 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 MICHEL ALBERTO ANDRADE, portador da Cédula 
de Identidade RG n.º 25,031.383-2/SP, PIS/PASEP 124.79290.75-3, 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 09º, 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 06 de julho de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 07 de julho de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.713 DE 07 DE JULHO 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;
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CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 2808/14;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora SHIRLEY RETAMERO LOMA BORTOLETTO, porta-
dora da Cédula de Identidade RG n.º 33.509.479-X/SP, PIS/PASEP 126.33716.23-9, 
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 Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificada sob nº 27º 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 06 de julho de 2020. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 07 de julho de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.714 DE 07 DE JULHO DE 2019.
"Nomeia servidora para o emprego de

EDUCADOR 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, através do 
artigo 78, Inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 2808/14;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora FABIANE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA DOS 
SANTOS portadora da Cédula de Identidade RG n.º 34.290.135-7/SP, PIS/PASEP 
127.13295.25-6, para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO IN-
FANTIL, 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 28º 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 06 de julho de 2020. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 07 de julho de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.715 DE 07 DE JULHO DE 2020.
"Nomeia servidora para o emprego de

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-PEB I".

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 a servidora RENATA MARQUES TOBIAS, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 29.199.952-9/SP, PIS/PASEP 190.08745.94-4, para o emprego 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-PEB I, P52, com carga horária de 25 
h/s mais 05 h de HTPC, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Classificada sob nº 36º no Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, 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 En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; 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.

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 06 de julho de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 07 de julho de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.716 DE 07 DE JULHO DE 2020.
"Nomeia servidora para o emprego de

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-PEB I".

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 a servidora ADRIANA MENDES VIANA, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 019172352001-5/MA, PIS/PASEP 161.45500.91-4, para o emprego 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-PEB I, P52, com carga horária de 25 
h/s mais 05 h de HTPC, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Classificada sob nº 40º no Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, 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 En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; 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.

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 06 de julho de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 07 de julho de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.717 DE 07 DE JULHO DE 2020.
"Nomeia servidora para o emprego de

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-PEB I".

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 a servidora DIRCE BORGES DANTAS, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 22.551.320-1/SP, PIS/PASEP 122.78304.73-0, para o emprego de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-PEB I, P52, com carga horária de 25 h/s 
mais 05 h de HTPC, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Clas-
sificada sob nº 41º no Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
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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 En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; 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.

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 06 de julho de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 07 de julho de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.718 DE 07 DE JULHO DE 2020.
"Nomeia servidora para o emprego de 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-PEB I".

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 a servidora JOICE REGINA DA SILVA BISPO DE ARAUJO, por-
tadora da Cédula de Identidade RG n.º 42.213.840-X/SP, PIS/PASEP 204.18616.75-7, 
para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-PEB I, P52, com carga 
horária de 25 h/s mais 05 h de HTPC, sob o regime da Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT).Classificada sob nº 43 no Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, 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 En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; 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.

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 06 de julho de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 07 de julho de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.719 DE 07 DE JULHO DE 2020.
"Nomeia servidora para o emprego de 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-PEB I".

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 a servidora ANGELICA GALVANI MIR, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 32.233.810-4/SP, PIS/PASEP 190.08739.69-3, para o emprego de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-PEB I, P52, com carga horária de 25 h/s 
mais 05 h de HTPC, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Clas-
sificada sob nº 44 no Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, 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 En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; 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.

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 06 de julho de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 07 de julho de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.720, DE 07 DE JULHO 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 e 2557/11;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora ALESSANDRA BRANDÃO ROSA, portadora da Cédu-
la de Identidade RG n.º 40.644.479-1/SP, PIS/PASEP 207.36282.43-7, para o emprego 
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). Classifi-
cado sob n.º 15º 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. 

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 06 de julho de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 07 de julho de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.721, DE 07 DE JULHO 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 e 2557/11;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora ANGELICA MARA ESCALHÃO, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 32.393.606-4/SP, PIS/PASEP 125.59113.23-8, para o emprego 
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). Classifi-
cado sob n.º 16º 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 
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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. 

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 06 de julho de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 07 de julho de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.722 DE 08 DE JULHO DE 2020
"Exonera, a pedido, a servidora lotada no emprego público de 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 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 Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto no Autos do Processo PMNO nº 4715/2020;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora INGRID LINS DA CRUZ AZEVEDO, por-
tadora do RG sob o nº 48.881.758-4/SP, do emprego público de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL-PEI.

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 01 de julho de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 08 de julho de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 32/PE/2020. Processo Administrativo: 4056/2020.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de papel sulfite com 
cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor 
individual. Modalidade: Pregão Eletrônico. Proponentes: 08. Processo homologado 
pela autoridade competente e objeto adjudicado em favor da seguinte empresa: o item 
01 (cota principal) objeto deste pregão em favor da empresa Ativa Licitações Em-
preendimentos Comerciais Ltda e o item 02 (cota reservada) objeto deste pregão em 
favor da empresa Irineu Valentim Tonelotto ME. Data da homologação e adjudicação: 
10/07/2020.

Nova odessa, 15 de julho de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 15/TP/2020. Processo Administrativo: 4183/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada para adequação ao hospital munici-
pal de Nova Odessa - projeto bombeiro, localizado a Rua Aristides Bassora, Bosque 
dos Cedros, Nova Odessa/SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão 
de obra. Modalidade: Tomada de Preços. Proponentes: 01. Processo homologado 
pela autoridade competente e objeto adjudicado em favor da seguinte empresa: Fre-
derico Carvalho Mazolini & Cia LTDA ME. Data da homologação e adjudicação: 
09/07/2020.

Nova odessa, 15 de julho de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 060/2020.

Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 2908/2020. Edi-
tal: 18/PE/2020. Contratada: M.F. Comércio, Gerenciamento e Serviços Eireli. Valor 

global: R$ 7.716,00. Assinatura: 10/07/2020. Vigência: 12 meses. Objeto: aquisição 
de telas, bolsas, exames e câmeras para implementação do projeto de combate as arbo-
viroses, sendo exclusiva para a participação de microempresas empresas de pequeno 
porte e micro empreendedor individual. Modalidade: Pregão Eletrônico.

Nova odessa, 10 de julho de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 059/2020.

Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 2557/2020. Edi-
tal: 08/PP/2020. Contratada: Pro-Cor Exames do Coração Ltda EPP. Valor global: 
R$ 205.000,00. Assinatura: 09/07/2020. Vigência: 12 meses. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para realização de exames cardiológicos para atendimento dos 
usuários da rede municipal de saúde. Modalidade: Pregão Presencial.

Nova odessa, 10 de julho de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 058/2020.

Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 2144/2020. 
Contratada: Primasoft Informática Ltda. Valor global: R$ 17.560,00. Assinatura: 
09/07/2020. Vigência: 12 meses. Objeto: Atualização da cessão de uso de software 
Sophia Biblioteca. Modalidade: Inexigibilidade art. 25, Lei 8.666/93.

Nova odessa, 10 de julho de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATO DE CONTRATO
Segundo termo de Aditamento (quantitativo) ao Contrato: 071/2018.

Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 11292/2018. Con-
tratada: Cia Paulista de Força e Luz - CPFL. Valor: R$ fica aditada em 4,82% corres-
pondente a R$ 240.000,00. Assinatura: 01/07/2020. Objeto: Contratação de empresa 
para prestação e utilização do serviço publico de energia elétrica entre a distribuidora e 
o consumidor, de acordocom as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e 
demais regulamentos expedidos pela Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANNEL. 
Modalidade: Dispensa art. 24 inciso XXII da Lei Federal n° 8.666/93.

Nova odessa, 01 de julho de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SORTEIO
Nos termos do art. 45, § 2º, a CPL CONVOCA as licitantesQuimassa Pavimentação 
e Engenharia Ltda EPP, Converd Ambiental Construção Civil Eireli,CEL Engenharia 
Ltda, Pavinc Pavimentação Infraestrutura e Construção Civil Ltda, FPF Construções 
e Serviços Ltda e Construtora Simoso Ltda, que se fará sorteio em ato público para 
promover o desempate das propostas entre as licitantes FPF Construções e Serviços 
Ltda eCEL Engenharia Ltda. A data de realização do sorteio fica marcada para o dia 
17/07/2020 às 11h:30min na sala de reuniões do Município de Nova Odessa.

Nova odessa, 10 de julho de 2020
ADRIANO NAKANDAKARE SEICHE

Presidente da CPL
 

ABERTURA DE ENVELOPE DE PROPOSTAS
Processo: 3523/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma na Emefei, 
Theresinha Malagueta Merenda - Jd Bela Vista, Nova Odessa - SP, com fornecimen-
to de materiais, equipamentos e mão de obra. A abertura dos envelopes de proposta 
das licitantes Justa Construtora Eireli Me, DJR de Oliveira Eireli, Vértice Edificações 
Eireli EPP e Vênus Engenharia e Construtora Ltda EPP, ficará para o dia 17/07/2020, 
as 14:00 horas.

Nova odessa, 15 de julho de 2020
ADRIANO NAKANDAKARE SEICHE

Presidente da CPL

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO
Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 12007/2019, BENJAMIM BILL 
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VIEIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, de conformidade 
com o processo acima referido, o pedido de licença prêmio feito pelo servidor(a) MA-
RIA ZENAIDE DE SOUZA ARRAIS matrícula 2162 que entrará em descanso por 30 
(trinta) dias em 16 de julho de 2020 a 14 de agosto de 2020, obedecendo o que dispõe 
a Legislação em vigor.

Nova odessa, 15 de julho de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO
Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 3292/2020, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, de conformida-
de com o processo acima referido, o pedido de licença prêmio feito pelo servidor(a) 
FRANCISCO CARLOS SABATIM matrícula 2616 que entrará em descanso por 90 
(noventa) dias em 20 de julho de 2020 a 17 de outubro de 2020, obedecendo o que 
dispõe a Legislação em vigor.

Nova odessa, 15 de julho de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO
Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 12185/2019, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, de conformidade 
com o processo acima referido, o pedido de licença prêmio feito pelo servidor(a) MA-
RIA DOLORES HELENO DE OLIVEIRA matrícula 1141 que entrará em descanso 
por 30 (trinta) dias em 06 de julho de 2020 a 04 de agosto de 202, restando 60 (sessen-
ta) dias para época oportuna, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

Nova odessa, 15 de julho de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO
Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 2958/2020, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, de conformida-
de com o processo acima referido, o pedido de licença prêmio feito pelo servidor(a) 
FERNANDO MIGUEL DO CARMO matrícula 2704 que entrará em descanso por 30 
(trinta) dias em 27 de julho de 2020 a 25 de agosto de 2020, restando 30 (trinta) dias 
para época oportuna obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

Nova odessa, 15 de julho de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO
Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 3235/2020, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, de conformida-
de com o processo acima referido, o pedido de licença prêmio feito pelo servidor(a) 
RENATA BATISTA DO NASCIMENTO DA LUZ matrícula 2779 que entrará em 
descanso por 30 (trinta) dias em 20 de julho de 2020 a 18 de agosto de 2020, restando 
30 (trinta) dias para época oportuna obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

Nova odessa, 15 de julho de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO
Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 2093/2020, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, de conformida-
de com o processo acima referido, o pedido de licença prêmio feito pelo servidor(a) 
ELAINE NASCIMENTO DA SILVA CARDOZO, matrícula 2240 que entrará em 
descanso por 30 (trinta) dias em 02 de agosto de 2021 a 31 de agosto de 2021, 30 
(trinta) dias em 01 de agosto de 2022 a 30 de agosto de 2022 e 30 (trinta) dias em 08 
de agosto de 2023 a 06 de setembro de 2023, obedecendo o que dispõe a Legislação 
em vigor.

Nova odessa, 15 de julho de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO
Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 1785/2019, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, de conformida-
de com o processo acima referido, o pedido de licença prêmio feito pelo servidor(a) 
PAULO HENRIQUE DO AMARAL matrícula 1252 que entrará em descanso por 45 
(quarenta e cinco) dias em 23 de julho de 2020 a 05 de setembro de 2020 restando 45 
(quarenta e cinco) dias para época oportuna, obedecendo o que dispõe a Legislação 
em vigor.

Nova odessa, 15 de julho de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

“DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA 
ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA O EMPREGO DE                                  

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA”. 

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos do Art. 2º e seguintes das Leis Orgânicas Municipais de  
nº 1.968 de 25 de março de 2004 e nº 2.241 de 08 de outubro de 2007 e, do Decreto 
Municipal de Nº 4.182 de 25 de março de 2020;

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados do PRO-
CESSO SELETIVO nº 01/2019, do 65º ao 103º, para o emprego de TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA para atribuição de   13 (treze) 
vagas, conforme classificação publicada no “Diário Oficial do Município de Nova 
Odessa”, de 29 de agosto de 2019. 

A atribuição será realizada no dia 22 de julho de 2020, às 13:30 horas, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, à Av. João Pessoa nº 777, Centro. 
 
No ato da atribuição, o candidato para ter a vaga atribuída deverá apresentar os se-
guintes documentos:
1- Cédula de Identidade (RG) – original e xerox, e, para conferência;
2- Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de Técnico de Enfermagem – xerox 
autenticado;
3- Registro no COREN – xerox autenticado.

O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local es-
tabelecidos neste Edital, será excluído do PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2019 para o 
emprego de Técnico de Enfermagem – Contratação Temporária.

No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documentos 
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 Huma-
nos até o dia 30/07/2020, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga.

O exercício se dará dia 01/08/2020.

OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS:
Class. Nome
65º THAINA JHENNIFER DE SOUZA TAURINO 
66º JULIA BRUNEILDA SALES DA SILVA 
67º VALDINEIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
68º ROSANA LOPES 
69º JULIANA DE AZEVEDO FIGUEIREDO 
70º ORIEL FERREIRA DOS SANTOS
71º AGNESE CHRISTINE RODOLFO MINA 
72º CLAUDINÉIA LÚCIA DE OLIVEIRA
73º MAYARA SILVA DE AMORIM
74º ANA LUCIA MARAIA
75º MICHELI ALVES DOS SANTOS
76º MARILEIDE LEANDRA CURVO
77º LUCIMARA ALMEIDA DE SOUZA
78º PATRÍCIA CHAVES DA SILVA
79º FRANCIELE APARECIDA FELIZARDO FORECHI 
80º LAÍS PINHEIRO DA SILVA NEVES
81º LUANA FERREIRA DE CARVALHO
82º  ELIZABETE SOUZA DOS SANTOS
83º KARINA GUIMARÃES SOUZA
84º CAMILA GORIZAN
85º THAIS SILVA SANTOS
86º ANA PAULA OLIVEIRA CRUZ
87º KATIA ALEXANDRE DA SILVA
88º LUCIA HELENA LENHARE
89º LUANA CREMONINI MOTA
90º PAMELA DAYANE ALVES
91º NILMA DO VALE COSTA
92º GRACIELA DE FRANÇA DA SILVA
93º PATRICIA CARLA OLIVEIRA BUENO
94º JULIANE DE PAULA GINEZ
95º MARIANA SANT ANNA PRIMO
96º DIVANNE APARECIDA LOURENÇO DOS SANTOS
97º THAÍS CORREIA DA SILVA
98º JULIANA COSTA DA PAIXÃO MATOS
99º EDILENE FARAVELI DE MORAIS
100º  CLAUDINEI PADILHA
101º ANDRÉA SELME DE MORAIS CORTES
102º ROSELENE DE ALMEIDA CAMPOS
103º MARIA DE FÁTIMA ALMENDROS PORFÍRIO BORGES
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

“DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA 
ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA O EMPREGO DE                               

ENFERMEIRO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA -  
CANDIDATO PCD”. 

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos do Art. 2º e seguintes das Leis Orgânicas Municipais de         
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nº 1.968 de 25 de março de 2004 e nº 2.241 de 08 de outubro de 2007 e, do Decreto 
Municipal de nº 4.182 de 25 de março de 2020;

         A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados do PRO-
CESSO SELETIVO nº 01/2019, do 01º ao 02º, para o Emprego de ENFERMEIRO 
– CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – Candidato PCD para atribuição de 01 (uma) 
vaga, conforme classificação publicada no “Diário Oficial do Município de Nova 
Odessa”, de 29 de agosto de 2019.

        A atribuição será realizada no dia 22 de julho de 2020, às 09:00 horas, no Audi-
tório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, à Av. João Pessoa nº 777, Centro.

No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída deverá apresentar os se-
guintes documentos:
1- Cédula de Identidade (RG) – original e xerox,                para conferência;
2- Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso Superior de 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, será excluído do PROCESSO SELETIVO nº 01/19 para o 
emprego de Enfermeiro – Contratação Temporária. 

No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documentos 
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 Humanos 
até o dia 30/07/2020, munido de todos os documentos necessários os quais serão di-
vulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga.

O exercício se dará dia 01/08/2020.

OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS:
Class. Nome
01º  JILVAN MACHADO ALVES CORREA
02º  LILIANE CRISTINA MARTINS SOUZA

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

   “DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA 
ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA O EMPREGO DE                               

ENFERMEIRO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA”. 
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos do Art. 2º e seguintes das Leis Orgânicas Municipais de         
nº 1.968 de 25 de março de 2004 e nº 2.241 de 08 de outubro de 2007 e, do Decreto 
Municipal de nº 4.182 de 25 de março de 2020;

         A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados do PRO-
CESSO SELETIVO nº 01/2019, do 27º ao 41º, para o Emprego de ENFERMEIRO 
– CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA para atribuição de 05 (cinco) vagas, conforme 
classificação publicada no “Diário Oficial do Município de Nova Odessa”, de 29 de 
agosto de 2019.

        A atribuição será realizada no dia 22 de julho de 2020, às 09:00 horas, no Audi-
tório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, à Av. João Pessoa nº 777, Centro.

No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída deverá apresentar os se-
guintes documentos:
1- Cédula de Identidade (RG) – original e xerox,                para conferência;
2- Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso Superior de 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, será excluído do PROCESSO SELETIVO nº 01/19 para o 
emprego de Enfermeiro – Contratação Temporária. 

No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documentos 
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 Humanos 
até o dia 30/07/2020, munido de todos os documentos necessários os quais serão di-
vulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga.

O exercício se dará dia 01/08/2020.

OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS:
Class. Nome
27º  WELLINGTON DA SILVA CARDOSO 
28º  GABRIELA FERREIRA DOS REIS
29º SONIA REGINA PEREIRA LIMA RAMOS
30º  VIVIANE FERNANDES NUNES
31º  SIMONE EMILLE DOS SANTOS
32º  SARIA SILVIA DOS SANTOS
33º  GISLAINE CARVALHO DA SILVA DIAS
34º  CLAUDINEI PADILHA
35º  WALDEMIR MACIEL
36º BEATRIZ FERRETTI
37º ANA CAROLINA ESCHIAVI
38º NATÁLIA FRANCO LOPES
39º FÁBIO JORGE PEREIRA DE SOUSA
40º ANA PAULA BALTAZAR GAMA
41º DIOGENES PELAYO GADELHA
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