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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

A Prefeitura de Itape-
tininga, através da Secreta-
ria de Planejamento, promo-
ve no próximo dia 28 de ja-

4ª Conferência das Cidades acontece dia 28 de janeiro

neiro, a 4ª Conferência das
Cidades, Etapa Municipal. O
evento, que será realizado
no auditório do Pólo Chopin

Tavares de Lima- UAB aten-
de à resolução normativa nº
10, de 30 de junho de 2009,
do Conselho das Cidades,

ligado ao Ministério das Ci-
dades.

A 4ª Conferência das
Cidades desenvolverá seus
trabalhos a partir do lema
Cidades para todos e todas
em gestão democrática,
participativa e controle so-
cial. O tema é “Avanços, di-
ficuldades e desafios na im-
plementação da política de
desenvolvimento urbano”.
Esta conferência dá pros-
seguimento a um processo
iniciado em 2003, ano em que
foi realizada a 1ª Conferência
Nacional das Cidades e cria-
do o Conselho das Cidades.

O evento tem por
objetivo principal propiciar

a participação de diversos
segmentos da sociedade
para o enfrentamento de
problemas e a formulação de
propostas relacionadas à
Política de Desenvolvimen-
to Urbano, tanto em âmbito
municipal quanto em âmbito
estadual e nacional.

Os debates serão re-
alizados por meio de quatro
eixos já definidos pelo
Governo Federal. Entre os
assuntos estão: 1) Criação
e implementação de conse-
lhos das cidades; 2) Aplica-
ção do Estatuto da Cidade e
dos planos diretores; 3) In-
tegração da política urbana
no território: política fundiá-

ria, saneamento e mobilidade
e acessibilidade urbana; 4)
Relação entre os programas
governamentais - PAC e
Minha Casa, Minha Vida - e
a política de desenvolvi-
mento urbano.

Durante a Confe-
rência, serão escolhidos
os delegados que irão re-
presentar Itapetininga na
etapa estadual. Os delega-
dos serão representantes
do Executivo e do Legis-
lativo e também da socie-
dade civil.

O Pólo Chopin Tava-
res de Lima está localizado
à Rua Cyro Albuquerque,
nº4750, Bairro Taboãozinho.

A população idosa
deve aumentar nos próximos
anos. Em Itapetininga, o nú-
mero de idosos já representa
10,28% da população do
município, totalizando
14.920 pessoas.

Para atender e valo-
rizar essa parcela da popula-
ção, a Prefeitura de Itapeti-
ninga, já alguns anos, de-
senvolve inúmeras ações e
projetos.

Nesta quarta-feira
(21), em Vinhedo, o Governo
do Estado de São Paulo, por
meio da Secretaria Estadual
de Assistência e Desenvol-
vimento Social (Seads) e a
Prefeitura de Itapetininga,
firmaram um convênio para
a implantação do “Programa
QUERO VIDA”, no Centro
de Atendimento à Melhor
Idade (CEAMI), projeto pio-

Itapetininga será beneficiada pelo
“Programa QUERO VIDA”

neiro do Fundo Social de So-
lidariedade (FSS) do muni-
cípio, que é exemplo para ou-
tras cidades.

No Centro de Aten-
dimento à Melhor Idade, a
população idosa itapetinin-
gana tem a possibilidade de
realizar, em uma área de 900
m², atividades físicas (alon-
gamento, caminhada e dan-
ça), trabalhos manuais (cro-
chê, tricô, costura, bordado
e pintura), trabalhos de me-
mória e podem contar com o
auxílio de profissionais espe-
cializados nas áreas de Fisi-
oterapia, Psicologia, Edu-
cação Física, além de cuida-
dores e monitores.

O contrato do  “Pro-
grama QUERO VIDA”, fir-
mado pela administração
municipal, prevê a liberação
de R$ 177.566, 22 para a aqui-

sição de materiais perma-
nentes que irão ampliar e
melhorar os serviços já exis-
tentes no CEAMI.

De acordo com o
chefe do executivo, entre os
equipamentos que devem
ser adquiridos estão uma
van adaptada para o trans-
porte diário dos idosos ao
CEAMI e materiais para a re-
alização de capacitação, de
atividades grupais como fi-
sioterapia, educação física,
musica e informática, tam-
bém para realização de jo-
gos lúdicos e oficinas de ar-
tesanato e de costura.

Outras ações
Em 2008, a Prefeitura

de Itapetininga criou o Pro-
grama Ambulatorial das Pes-
soas Idosas (PAPI), onde
cerca de 500 idosos  são
atendidos por mês, através

de uma equipe multidis-
ciplinar, composta por geria-
tra, enfermeiro, fisiotera-
peuta, psicólogo, nutricio-
nista, terapeuta ocupaci-
onal, fonoaudiólogo, den-
tista e assistente social, que
fornecem uma atenção es-
pecial a terceira idade.

Outras ações não
podem deixar de ser lem-
bradas como, a criação do
Conselho Municipal do Ido-
so,que tem o objetivo de unir
representantes da socieda-
de para acompanhar os tra-
balhos das entidades so-
ciais e também proteger os

idosos.
Para 2010, por meio

do Fundo Social de Solida-
riedade, serão implantados
no município outros progra-
mas  direcionados a melhor
idade, como a Praça de Exer-
cícios do Idoso e a Vila Dig-
nidade.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 019/2009, que
objetiva a aquisição de gêneros alimentícios – Merenda Escolar/Secretaria de Educação, VIGÊNCIA: 12
meses ASSINATURA: 23.04.2009. Segue abaixo relacionado os registros dos preços das empresas
vencedoras, conforme preceitua o art. 14, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 - PREÇOS REGISTRADOS:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISO DE EDITAIS

REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 104/2009
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, torna público e para conhecimento dos
interessados que o Edital de Pregão Presencial nº 104/2009, Processo n° 142/2009, que após adequações
necessárias foi retificado e dessa forma fica alterada a data de abertura conforme segue:
MODALIDADE:Pregão Presencial TIPO: Menor Preço OBJETO: aquisição de pedregulho (seixo rolado)
material destinado a conservação das estradas rurais, conforme as especificações do anexo I do edital.
INICIO DA SESSÃO: Dia 04.02.2010 a partir das 10:00 horas.
ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2010 – Processo nº 001/2010. MODALIDADE:
Tomada de Preços TIPO: Menor Preço Global OBJETO: Contratação de empresa para execução dos
serviços de Fundação Estrutural, com fornecimento de material e mão-de-obra do prédio do Fórum
Trabalhista, conforme convênio TRT nº 03/2008. DATA DE ABERTURA: Dia 15.02.2010 às 10:00
horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2010 - Processo nº 002/2010. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário por Item OBJETO: aquisição de 01 caminhão zero km
equipado com 01 coletor de lixo de 15 m³ para o Setor de Limpeza Pública, conforme especificações do
anexo I do edital. INICIO DA SESSÃO: Dia 04.02.2010 a partir das 14:00 horas.
OS EDITAIS estarão disponíveis no site www.itapetininga.sp.gov.br. Maiores Informações pelo Telefone
(015) 3376.9600 ramal 9552. Não enviamos editais, por fax, e-mail e/ou correio.
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2008 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS), PROCESSO Nº 15.036/
2008, que objetiva o Fornecimento de pedra britada n.º 01, pedrisco limpo, pó de pedra, massa asfáltica
faixa “D” DER, cimento e areia grossa para a Secretaria de Obras, VIGÊNCIA: prorrogado por mais 06
meses, ASSINATURA: 09.10.2009. Segue abaixo relacionado os registros dos preços da empresa vencedora,
conforme preceitua o art. 14, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 - PREÇOS REGISTRADOS:



PÁGINA 521DE JANEIRO DE 2010



PÁGINA 6 21 DE JANEIRO  DE 2010



PÁGINA 721DE JANEIRO DE 2010

COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO
REALIZAÇÃO: IDEAL Soluções Consultoria e Assessoria Ltda.

EDITAL  COMPLETO -  DO PROCESSO SELETIVO – PSPMI 001/2010
A PREFEITURA DO MUNCIPIO DE ITAPETININGA, TORNA PÚBLICO, tendo em vista ao disposto no art. 37, inciso II da
Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Itapetininga e Leis Municipais, que realizará PROCESSO SELETIVO
de Provas, para o preenchimento de vagas do emprego, mediante Contratos Temporários, sob o regime CLT, que estiverem vagos
e os quais supervenientemente vagarem ou forem criados no quadro de pessoal da Prefeitura do Município de Itapetininga
durante o prazo de vigência do presente processo seletivo. A execução técnico-administrativa do certame será realizada pela
empresa Ideal Soluções Consultoria e Assessoria Ltda., o qual se regerá pelas instruções contidas neste Edital e pelas demais
disposições legais vigentes.
A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e dos demais editais relativos às etapas deste Processo Seletivo dar-se-á com
a afixação no quadro de avisos da Prefeitura do Município de Itapetininga, no Semanário Oficial do Município de Itapetininga
e também em caráter meramente informativo na internet, pelo site www.itapetininga.sp.gov.br e www.idealsol.com.br.
1 - DOS EMPREGOS E VAGAS
1.1. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas através de Contrato Temporário, para substituírem os Docentes
efetivos da Rede Municipal de Ensino, quando afastados de seus cargos, durante o ano letivo de 2010, e dentro do prazo de
vigência do presente processo, ou de sua prorrogação, conforme quadros a seguir:

1.3. São requisitos para Contratação no serviço público, a serem apresentados quando da convocação:
a)Estar devidamente aprovado no processo seletivo;
b)Ser brasileiro de acordo com o que dispõe o artigo 12, da Constituição Federal de 1988;
c)Ter maioridade civil na data da contratação;
d)Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (esta última para candidatos do sexo masculino);
e)Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do emprego;
f)Possuir habilitação para o emprego pretendido, conforme o disposto no item 1 deste Edital, na data da       contratação;
g)Não ter sido contratado em caráter temporário pelo Município, nos últimos seis meses, nos termos do artigo 453 da CLT.
h)  Candidatos portadores de necessidades especiais – verificar Capítulo próprio neste Edital.
1.3.1. ATENÇÃO: O candidato, por ocasião da contratação, deverá comprovar todos os requisitos acima elencados. A não
apresenta-ção dos comprovantes exigidos tornará sem efeito a aprovação obtida pelo candidato, anulando-se todos os atos ou
efeitos decorrentes da inscrição no Processo Seletivo.
2 - DAS INSCRIÇÕES
2.1. Ao inscrever-se, o candidato estará declarando, sob pena de responsabilidade civil e criminal, que aceita as condições desse
Edital e que atende as condições exigidas;
2.2. As vagas do presente Processo Seletivo só poderão ser preenchidas para o atendimento das necessidades na conformidade
descritas no item 1.1
2.3. A inscrição no Processo Seletivo implica, desde logo, no conhecimento e na tácita aceitação pelo candidato das condições
estabelecidas neste Edital.
2.4. As inscrições serão realizadas apenas através da INTERNET.
2.4.1 – DA INSCRIÇÃO:
2.4.1.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela INTERNET, no site da empresa organizadora do concurso público
www.idealsol.com.br. Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá imprimir o documento. Este será o seu
registro de inscrição.
PERIODO: A partir das 8h do dia 21 de janeiro de 2010 até às 15h do dia 26 de janeiro de 2010.
2.4.1.2. O Candidato é exclusivamente responsável pelo correto preenchimento e envio do formulário de inscrição, disponibilizado
para as inscrições no site www.idealsol.com.br, bem como pela correta impressão do comprovante de inscrição.
2.4.1.3. O descumprimento das instruções para a inscrição na Modalidade Internet implicará na não efetivação da inscrição.
2.4.1.4. A Comissão de Processo Seletivo da Prefeitura do Município de Itapetininga e a Empresa Ideal Soluções Consultoria
e Assessoria Ltda. não se responsabilizam por solicitações de inscrições não recebidas por dificuldades de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, e qualquer outro fator que impossibilite
a correta confirmação e envio de dados para a solicitação da inscrição.
2.5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO:
2.5.1. Não serão aceitas inscrições: com falta de documentos; por via postal; por telex ou via fax; e-mail; extemporâneas e/ou
condicionais.
2.5.2. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Públicas, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores
de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc); passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério
Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho;
carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997).
2.5.3. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista
(modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, sem valor de identidade.
2.5.4. Terá sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo o candidato que utilizar o CPF de
terceiro.
2.5.5. Após  efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alterações da mesma  ou suas opções.
2.5.6. As informações prestadas na ficha de inscrição, bem como o preenchimento dos requisitos exigidos serão de total
responsabilidade do candidato.
2.5.7. Será cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a todos os requisitos.
3 - DAS DISPOSIÇÕES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
3.1. Às pessoas portadoras de necessidades especiais, é assegurado o direito de inscrição no presente Processo Seletivo, para
os empregos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, num percentual de 5% (cinco por cento)
das vagas para cada emprego , de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal,  Lei Estadual nº 7875/84 e o
respectivo Decreto Estadual nº 4446/84 e Decreto Federal  n° 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004.
3.1.1. Neste caso a contratação dar-se-á da seguinte forma: a cada vinte contratações - dezenove serão de candidatos aprovados
da lista geral e uma será de candidato da lista especial para portadores de necessidades especiais.
3.2. O candidato nesta condição, que desejar concorrer à reserva especial de vagas deverá indicar obrigatoriamente na ficha de
inscrição  o emprego  a que concorre, marcar “sim” na opção “Portador de Necessidades Especiais” bem como deverá encaminhar,
via correios utilizando o serviço de Carta Registrada com A.R. (Aviso de Recebimento) para: SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – A/C – COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO, sito À PRAÇA DOS TRES PODERES,
Nº 1000 JARDIM MARABA, ITAPETININGA – SP, CEP 18213-900, até 2 (dois) dias após o encerramento das inscrições, ou
seja até 28 de JANEIRO DE 2010, os seguintes documentos:
a)laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença - CID,  bem como da  provável causa da deficiência de que são portadores.
b)requerimento, solicitando vaga especial, constando o tipo de deficiência e a necessidade de condição ou prova especial, se for
o caso (conforme modelo Anexo II deste Edital). O pedido de condição ou prova especial, formalizado por escrito à empresa
executora, será examinado para verificação das possibilidades operacionais de atendimento, obedecendo a critérios de viabilidade
e de razoabilidade.
3.3. Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento, até o prazo determinado, não será considerado
como portador de necessidades especiais para concorrer às vagas reservadas, não tendo direito à vaga especial, bem como à prova
especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha assinalado tal opção na Ficha de Inscrição.
3.4. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia,
astigmatismo, estrabismo e congêneres.
3.5. Os candidatos inscritos nessa condição participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das mesmas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e
local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos, resguardadas as condições especiais
previstas na legislação própria.
3.6. Os candidatos aprovados no processo seletivo serão submetidos a exames médicos e complementares, que irão avaliar a sua
condição física e mental.
3.7. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos demais candidatos com estrita
observância da ordem classificatória.
3.8. A publicação do resultado final do processo seletivo será feita em duas listas, contendo a primeira, a pontuação de todos os
candidatos, inclusive a dos portadores de necessidades especiais e a segunda somente a pontuação destes últimos.
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4 - DAS PROVAS
4.1. As Provas Escritas serão compostas de questões objetivas, de múltipla escolha, compatíveis com o nível de escolaridade,
com a formação acadêmica exigida e com as atribuições dos empregos, contendo cada questão 05 (cinco) alternativas identificadas
pelas letras a, b, c, d, e.
4.2. PROVAS – CONTEÚDOS - PONTUAÇÃO:
4.2.1. Para os empregos as provas escritas/objetivas conforme quadro a seguir:

4.3. Candidatos portadores de necessidades especiais – ver Capítulo próprio sobre solicitação de condição ou prova especial
(caso necessário).
4.4. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais, serão atendidas obedecendo a critérios de viabilidade
e de razoabilidade.
4.5. Não haverá provas fora do local designado, nem em datas e/ou horários diferentes.
4.6. A identificação correta do dia, local e horário da realização das provas, bem como seu comparecimento, é de responsabilidade
exclusiva do candidato.
4.7. Desde já, ficam os candidatos convocados a comparecerem com antecedência de 1 (uma) hora ao local das provas, munidos
de caneta esfe-rográfica azul ou preta ponta grossa.
4.8. O ingresso na sala de provas só será permitido ao candidato que apresentar o documento de identidade com foto, que originou
a inscrição e o comprovante de inscrição.
4.9. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento de identidade original,
por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido
há, no máximo 30 dias, ocasião em que poderá ser submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de
impressão digital em formulário próprio.
4.10. A identificação especial também poderá ser exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente dúvidas
relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
4.11. Não será admitido às provas, o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início, em
nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado.
4.12. No recinto de provas não será permitido ao candidato entrar ou permanecer com armas ou aparelhos eletrônicos
(bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador,
etc.) Caso o candidato leve arma ou qualquer aparelho eletrônico, deverá depositá-lo na Coordenação, exceto no caso
de telefone celular que deverá ser desligado e poderá ser entregue ao fiscal, ficando depositado junto à mesa de
fiscalização até o final das provas. O descumprimento desta determinação implicará na eliminação do candidato,
caracterizando-se como tentativa de fraude.
4.13. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá levar acompanhante, que ficará em sala
reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não
realizará a prova. Não haverá compensação do tempo de amamentação ao tempo da prova da candidata.
5 - DA PROVA ESCRITA/OBJETIVA
5. A prova escrita/objetiva será aplicada em  31 DE JANEIRO DE 2010 – domingo - EM LOCAL E HORÁRIO a ser
divulgado por Edital publicado no site www.idealsol.com.br.
5.1. O tempo de duração da prova escrita/objetiva será de até 3 horas.
5.1.1. Caso necessário, poderá haver mudança na data prevista para a realização da prova Escrita. Nesse caso, a
alteração deverá ser publicada com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data publicada para a realização da prova,
no Semanário  Ofic ia l  do Município  e ,  em caráter  informat ivo nos  s i tes  www.idealsol .com.br  e
www.itapetininga.sp.gov.br. Cabe ao candidato inteira responsabilidade em relação ao acompanhamento das
publicações referentes a este processo seletivo.
5.1.2. O Candidato NÃO receberá convocações individuais via Correio, ou e-mail, portanto é de inteira responsabilidade
do candidato o acompanhamento das publicações referente a este Processo Seletivo.
5.2. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contados do seu
efetivo início.
5.3. A nota da prova escrita/objetiva será o número de acertos multiplicado pelo peso correspondente.
5.4. Os conteúdos e sugestões bibliográficas da prova escrita/objetiva do emprego são os constantes no ANEXO I
do presente Edital.
5.5. Durante as provas não será permitida comunicação entre candidatos, nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares,
livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
5.6. O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à resposta adequada,
permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO no CARTÃO DE RESPOSTAS.
5.7. O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento válido para correção eletrônica, devendo ser preenchido com bastante
atenção. Ele não pode ser e não será substituído, em hipótese alguma, tendo em vista sua codificação, sendo o candidato o único
responsável pela entrega do mesmo devidamente preenchido e assinado. A não entrega do cartão de respostas implicará na
automática eliminação do candidato no certame.
5.8. Será atribuída nota 0 (zero) à resposta que, no cartão de respostas estiver em desconformidade com as instruções, não estiver
assinalada ou que contiver mais de uma alternativa assinalada, emenda, rasura ou alternativa marcada a lápis, ainda que legível.
5.9. Ao terminar a PROVA OBJETIVA, o candidato entregará ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente, o Cartão de Respostas devidamente
assinado, bem como o caderno de questões objetivas.
5.9.1. Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, não serão fornecidos exemplares dos cadernos
de Questões a candidatos ou a instituição de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Processo Seletivo.
5.10. Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva pontuação o caderno de questões.
5.11. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
a)Tornar-se culpado por manifestar ato impróprio ou descortesia para com qualquer dos fiscais, executores e seus auxiliares ou
autoridades presentes;
b)For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato ou terceiros, bem como se utilizando
de livros, notas, im-pressos ou equipamentos não permitidos;
c)Afastar-se do recinto da prova sem o acompanhamento do fiscal.
5.12. No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade de prova trocada, ou seja, lhe for entregue
prova de outro emprego, ou anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação da questão, deverá manifestar-se
junto ao Fiscal de Sala, que consultará a coordenação do Processo Seletivo, encaminhando solução imediata ou
anotará na folha de ocorrências para posterior análise da banca examinadora.
5.12.1. Tendo o candidato observado qualquer anormalidade prevista no item 5.12 deste edital, deverá manifestar-se
no momento da prova, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso.
5.13. Ao final da prova escrita/objetiva, os três últimos candidatos deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar
o fechamento do malote, bem como assinar a lista de término das provas, sendo liberados quando concluído.
5.14. A Comissão do Processo Seletivo não se responsabilizará por eventuais coincidências da datas e horários de
provas deste ou de outros Processo Seletivos e/ou Concursos Públicos ou coincidência com quaisquer outras
atividades ou eventos profissionais ou sociais de interesse dos candidatos.
6 – DOS RECURSOS
6.1. Será admitido recurso quanto:
a)Ao não processamento de inscrição;
b)À formulação das questões, e respectivos quesitos e gabarito das mesmas;
c)Ao resultado final do Processo Seletivo.

6.2. Todos os recursos, deverão ser interpostos até 2 (dois) dias úteis, a contar da divulgação de cada Edital.
6.3. Os recursos que forem apresentados deverão obedecer rigorosamente os preceitos que seguem e será dirigida à Direção do
Processo Seletivo, que encaminhará à apreciação da IDEAL SOLUÇÕES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., empresa
designada para realização do processo seletivo.
6.4. Os mesmos deverão ser protocolados em local e prazo marcados por Edital, na forma de requerimento, e deverão conter os
seguintes elementos:
a) Processo Seletivo de referência - Município;
b) Nome completo, número de inscrição, RG e endereço;
c) Emprego ao qual concorre;
d) Circunstanciada exposição a respeito das questões, pontos ou títulos, para as quais, em face às normas do certame, contidas
no Edital, da natureza do emprego a ser provido ou do critério adotado, deveria ser atribuído maior grau ou número de pontos;
e) Razões do pedido de revisão, bem como o total dos pontos pleiteados.
6.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados acima e os fundamentos do pedido, inclusive os pedidos de
simples revisão da prova ou nota, bem como recursos repetidos, ou copiados de outros candidatos.
6.6. Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo, via postal, fax ou meio eletrônico (e-mail) ou em desacordo com
este Edital.
6.7. A decisão da Direção do Processo Seletivo constitui ultima instância de recurso, sendo soberana em suas decisões razão pela
qual não caberá recursos adicionais.
6.8. Em caso de haver questões que possam vir a ser anuladas por decisão da Comissão Executora do Processo Seletivo, as mesmas
serão consideradas como respondidas corretamente por todos candidatos, independente de terem recorrido.
6.9. Se houver alguma alteração de gabarito oficial, por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com a
alteração.
7 – CLASSIFICAÇÃO FINAL
7.1. Será divulgada lista de classificação final, do Processo Seletivo contendo número de inscrição, nome e pontuação obtida,
pelo candidato, por emprego, em ordem decrescente.
7.2. A nota final, para efeito de classificação dos candidatos, será igual à soma das notas obtidas na Prova Escrita/Objetiva
7.3. Referente aos candidatos que não comparecerem para a realização das provas, será divulgado listagem com apenas o número
de inscrição.
7.4. Na hipótese de igualdade no total de pontos entre os aprovados, o desempate de notas processar-se-á com os seguintes
critérios:
a) tiver maior número de filhos menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos por portador de necessidades especiais)
b) tiver mais idade;
c) para candidato(s) abrangido(s) pelo disposto na Lei Federal nº. 10741, de 01/10/2003 (“Estatuto do Idoso”), o primeiro
critério de desempate será o de idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada, aplicando-se, a seguir, se persistir o empate,
os critérios das alínea “a”.
8 – DA VALIDADE E CONVOCAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
8.1. O presente Processo Seletivo destina-se ao exercício dos empregos púbicos da cláusula 01 deste Edital pelo prazo determinado
até 31 de Dezembro de 2.010, podendo ser renovado por igual período em função da necessidade e exclusivo interesse da
Prefeitura do Município de Itapetininga.
8.2. O presente Processo Seletivo será regido pela CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas, através de contrato por tempo
determinado.
A convocação para a CONTRATAÇÃO obedecerá rigorosamente a ordem de classificação final, não gerando ao candidato
aprovado o direito à CONTRATAÇÃO. os classificados no presente Processo Seletivo, somente serão convocados por
ato discricionário vinculado à conveniência e oportunidade por parte da Administração Pública.
8.3. Para efeito de ingresso na Prefeitura Municipal de Itapetininga, o candidato aprovado e classificado ficará obrigado
à comprovar, junto ao Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal, que satisfaz as exigências deste Edital, bem
como submeter-se a teste médico para o exercício da função, sob pena de não ser contratado.
8.4. O candidato aprovado, no prazo de validade do presente Processo Seletivo, obriga-se a manter atualizado seu
endereço, sempre que houver qualquer alteração a partir da informação contida em sua ficha de inscrição, junto ao
Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Itapetininga, sob pena de não o fazendo e na impossibilidade de
localização do mesmo, ter caracterizado sua desistência tácita à contratação para a função.
9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. A inexatidão das informações, falta e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o
candidato do Processo Seletivo, anulan-do-se todos os atos decorrentes da inscrição.
9.2. A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA e a empresa Ideal Soluções Consultoria e Assessoria Ltda., NÃO
RECOMENDAM e NÃO SE RESPONSABILIZAM por nenhuma apostila confeccionada com textos relativos ao conteúdo de
Provas ou Bibliografias sugeridas para este Processo Seletivo.
9.3. Os casos omissos serão resolvidos pela PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA, através da Comissão
Organizadora do Processo Seletivo, após análise do parecer técnico da empresa responsável pela realização do Processo Seletivo,
IDEAL SOLUÇÕES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
9.4. O presente edital estará disponível no quadro de avisos da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA, e na sede
do SECRETARIA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO, sito À PRAÇA DOS TRES PODERES, Nº 1000, JARDIM MARABA
ITAPETININGA – SP, CEP. 18-213-900, os seus extratos serão  publicados no Jornal “SEMANARIO OFICIAL DA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA “ e também em caráter meramente informativo na internet, pelos sites
www.idealsol.com.br , www.itapetininga.sp.gov.br.
9.5. Faz parte do presente Edital:
Anexo I - Conteúdo Programáticos e Sugestões Bibliográficas;
Anexo II - Modelo de Requerimento - Portador de Necessidades Especiais.
Anexo III – Atribuições do Emprego.
ITAPETININGA /SP, 18 DE JANEIRO DE 2010.
Comissão Organizadora do Processo Seletivo
Prefeito Municipal
ANEXO I
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
01)EMPREGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
LEGISLAÇÃO
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Artigos 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229.
Lei n.º 9394, de 20.12.96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Lei n.º 8069 de 13.07.90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.
Parecer CNE/CEB n.º 04/98 e Resolução CNE/CEB n.º 02/98 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental.
Parecer CNE/CEB n.º 22/98 e Resolução CNE/CEB n.º 01/99 – Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil.
Parecer CNE/CEB n.º 17/01 e Resolução CNE/CEB n.º 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Especial.
Parâmetros Curriculares Nacionais: 1ª. a 4ª. Séries do Ensino Fundamental – Língua Portuguesa, Matemática e Temas Transversais.
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Volumes 1, 2 e 3.
Autores, Obras e Publicações
1- FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática docente. São Paulo: Paz e Terra, 2008.
2- HOFFMANN, Jussara. Avaliação: Mito ou desafio. Editora Mediação.
3- FERRERO, E. e TEBEROSKY, A. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.
4- KISHIMOTO, TIZUKO MOCHIDA. O jogo e a educação infantil. Editora Pioneira. 1994.
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. A expressão escrita: ortografia, divisão silábica, acentuação. Língua, linguagem e interação
social: norma culta e variedades lingüísticas, dialetos e registros. Texto e discurso: coesão e coerência textuais.
Classes de palavras. Pontuação. Concordância Verbal e Nominal. Regência Verbal e Nominal.
02) EMPREGO : PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
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LEGISLAÇÃO
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Artigos 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229.
Lei n.º 9394, de 20.12.96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Lei n.º 8069 de 13.07.90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.
Parecer CNE/CEB n.º 04/98 e Resolução CNE/CEB n.º 02/98 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental.
Parecer CNE/CEB n.º 22/98 e Resolução CNE/CEB n.º 01/99 – Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil.
Parecer CNE/CEB n.º 17/01 e Resolução CNE/CEB n.º 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Especial.
Parâmetros Curriculares Nacionais: 1ª. a 4ª. Séries do Ensino Fundamental – Educação Física. Volume 7.
Autores, Obras e Publicações
1- FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática docente. São Paulo: Paz e Terra, 2008.
2- HOFFMANN, Jussara. Avaliação: Mito ou desafio. Editora Mediação.
3- KISHIMOTO, TIZUKO MOCHIDA. O jogo e a educação infantil. Editora Pioneira. 1994.
4- FREIRE, JOÃO BATISTA. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. São Paulo: Scipione, 1989. (Pensamento
e Ação no Magistério – Fundamentos para o Magistério).
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. A expressão escrita: ortografia, divisão silábica, acentuação. Língua, linguagem e interação social: norma
culta e variedades lingüísticas, dialetos e registros. Texto e discurso: coesão e coerência textuais. Classes de palavras. Pontuação.
Concordância Verbal e Nominal. Regência Verbal e Nominal.
ANEXO II
REQUERIMENTO NECESSIDADES ESPECIAIS
Nome do candidato: ________________________________________________________
Nº da inscrição:_______________Emprego: _____________________________________
Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, apresentou  LAUDO MÉDICO com CID
(colocar os dados abaixo, com base no laudo):
Tipo de deficiência de que é portador: _______________________________________ Código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID ____________Nome do Médico Responsável pelo laudo:
____________________________________________.
(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia,
astigmatismo, estrabismo e congêneres)
Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de Prova Especial ou não, em caso positivo,
discriminar o tipo de prova necessário)
(   ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL
(  ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário)
_____________________________________________________________________________
É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a este requerimento.
Data: ____/___/2010.
_____________________________
Assinatura
ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS
01) EMPREGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
1. Conhecer e respeitar as leis;
2. Preservar os princípios, os ideais e fins da educação, por meio de seu desempenho profissional;
3. Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a eficácia de seu aprendizado;
4. Participar de atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de suas funções;
5. Participar da elaboração da proposta pedagógica da Unidade Escolar;
6. Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares;
7. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da unidade escolar;
8. Utilizar metodologias por meio de ações que garantam o ensino e aprendizagem dos alunos;
9. Estabelecer e implementar estratégias e atendimento aos alunos que apresentem menor rendimento;
10. Cumprir os dias letivos, as horas de jornada de trabalho de docência em sala de aula e horário de trabalho pedagógico coletivo,
de acordo com o horário estabelecido pela direção da unidade escolar;
11. Manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e comunidade em geral;
12. Cumprir os dias letivos, as horas de jornada de trabalho de docência em sala de aula e horário de trabalho pedagógico coletivo,
de acordo com o horário estabelecido pela direção da unidade escolar;
13. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
14. Desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da unidade escolar;
15. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
16. Desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da unidade escolar e ao processo de
ensino e aprendizagem;
17. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento pessoal;
18. Participar do Conselho de Escola;
19. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
20. Assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando;
21. Viabilizar a participação efetiva dos alunos nas diferentes situações de aprendizagem e interação no contexto escolar e nas
atividades extra-classe;
22. Manter seus dados atualizados em seu prontuário;
23. Considerar os princípios psico-pedagógicos, a realidade sócio-econômica da clientela escolar, as diretrizes da política
educacional na escolha e utilização de materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do processo ensino-
aprendizagem;
24. Velar para que o aluno não seja impedido de participar das atividades escolares em razão de qualquer carência material;
25. Executar outras atividades correlatas ao cargo.
02) EMPREGO : PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
1. Conhecer e respeitar as leis;
2. Preservar os princípios, os ideais e fins da educação, através de seu desempenho profissional;
3. Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a eficácia de seu aprendizado;
4. Participar de atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de suas funções;
5. Participar da elaboração da proposta pedagógica da unidade escolar;
6. Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares;
7. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da unidade escolar;
8. Utilizar metodologias através de ações que garantam o ensino e aprendizagem dos alunos;
9. Estabelecer e implementar estratégias e atendimento aos alunos que apresentem menor rendimento;
10. Cumprir os dias letivos, as horas de jornada de trabalho de docência em sala de aula e horário de trabalho pedagógico coletivo,
de acordo com o horário estabelecido pela direção da unidade escolar;
11. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
12. Manter espírito de cooperação e solidariedade coma equipe escolar e comunidade em geral;
13. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
14. Desempenhar as demais tarefas indispensáveis para atingir os fins educacionais da unidade escolar e ao processo de ensino
e aprendizagem;
15. Participar do Conselho de Escola;
16. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
17. Assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando;
18. Manter atualizado seus dados para atualização de seu prontuário;
19. Considerar os princípios psicopedagógicos, a realidade sócio-econômica da clientela escolar, as diretrizes da política

educacional na escolha e utilização de materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do processo ensino-
aprendizagem;
20. Velar para que o aluno não seja impedido de participar das atividades escolares em razão de qualquer carência material;
21. Promover e facilitar o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos alunos sob sua orientação profissional;
22. Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos técnicos, científicos e culturais, no sentido de prestar o melhor serviço e
contribuir para o desenvolvimento da profissão;
23. Promover o uso adequado dos materiais e equipamentos específicos para a prática da Educação Física;
24. Exercer a docência, fundamentando sua atuação na área de conhecimentos, tendo como referencial teórico-prático os Parâmetros
Curriculares Nacionais de Educação Física, caracterizando a ação educativa, nas dimensões afetivas, cognitivas, corporais e
sócio-culturais, consideradas como essenciais;
25. Planejar e executar o trabalho docente, levantar dados e interpretá-los;
26. Contribuir para a qualidade do ensino e aprendizagem da Educação Física;
27. Estabelecer mecanismos de avaliação, considerar diferenças individuais, saber tratá-las e encaminhá-las;
28. Cooperar com os setores de supervisão e orientação escolar;
29. Trabalhar em equipe;
30. Possibilitar por meio da Educação Física ao educando, o conhecimento sobre o seu corpo, sentimento de confiança em suas
capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, inter-relação pessoal e inserção social, na busca do conhecimento e no
exercício da cidadania;
31. Utilizar de diversas linguagens para promover situações significativas de aprendizagens de acordo com o segmento inerente
a cada atividade;
32. Executar outras atividades correlatas ao cargo.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – Janeiro de 2010
Produtos e Serviços Relacionados à Saúde
DEFERIMENTO DE CADASTRO DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 2096/2009, Proc 0324/2009 Simone Aparecida Gomes Munhoz Rodrigues - Me); (Prot. 2323/
2009, Proc 0358/2009 Cecílio Muniz de Andrade);
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 1913/2009, Proc 0294/2009 Maria Eunice de Campos Mercearia - Me); (Prot. 2401/2009, Proc
0368/2009 Ione Mara Ribeiro Ruivo - Me);  (Prot. 2353/2009, Proc 0363/2009 Rosana Aparecida
Antunes); (Prot. 2262/2009, Proc 0350/2009 Maria Helena Rosa Itapetininga - Me);  (Prot. 2237/2009,
Proc 0093/2008 Maria Cleide de Almeida Itapetininga - Me); (Prot. 2228/2009, Proc 0343/2009 Ronize
Nagatoma - Me); (Prot. 2395/2009, Proc 0367/2009 Luiz Antonio da Cruz Pastelaria - Me); (Prot.
2329/2009, Proc 0359/2009 Edson da Silva Pinto Junior Itapetininga - Me); (Prot. 2032/2009, Proc
0315/2009 Marli Vieira Gallo Silveira - Me);
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E OU CEVS - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot 2142/2009, Proc 0345/2007 Jorge Otávio de Souza - Me); (Prot. 2192/2009, Proc 0335/2009
Aguinaldo Flora da Silva Itapetininga - Me); (Prot. 0404/2007, Proc 0096/2007 Moisés Domingues de
Carvalho - Me);  (Prot. 0021/2008, Proc 0006/2008 Arnaldo Soares Hungria Neto - Me); (Prot. 1560/
2009, Proc 0234/2009 Oyama & Araújo Ltda - Me); (Prot. 0263/2008, Proc 0040/2008 Marcus Vinícius
Costa Frigieri da Silva - Me);  (Prot. 0642/2007, Proc 0158/2007 Jefferson Clauber Mota - Me); (Prot.
2232/2009, Proc 0344/2009 Eliana Batista Ferreira - Me);
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA (NRM) – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot 1950/2009, Proc 0303/2009 Céu Azul Alimentos – Multa Recolhida);
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot 2238/2009, Proc 0346/2009 Ana Paula Fonseca Ferreira); (Prot 2233/2009, Proc 0345/2009 F &
F Comércio de Produtos Veterinários Ltda - Me); (Prot 2199/2009, Proc 0336/2009 Helena Aparecida
Plens Teixeira);
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot 2324/2009, Proc 0037/2004 Iran Sérgio Passos Martins); (Prot 2325/2009, Proc 0029/2004
Mário Carneiro Neto); (Prot 2289/2009, Proc 0203/2002 Lilian Molina Cyrineu); (Prot 2367/2009,
Proc 0306/2002  Laboratório de Patologia Clínica de Itapetininga Ltda); (Prot 0026/2010, Proc 0315/
1989 Fábio Luiz de Almeida Terra); (Prot 0025/2010, Proc 0002/2003 Fábio Luiz de Almeida Terra);
(Prot 0015/2010, Proc 0199/20083 Genefredo Monteiro); (Prot 2382/2009, Proc 1368/2003 UBS
Nova Itapetininga); (Prot 0076/2010, Proc 0094/2006 USF Vila Arruda); (Prot 2155/2009, Proc 0156/
2008 Equipe de Perícias Médico Legais de Itapetininga);
DEFERIMENTO DE BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ÁREA DE SAÚDE
(Prot 2384/2009, Proc 0094/2006 USF Vila Arruda – Renata Angela Cardoso);; (Prot 0107/2010, Proc
1360/2003 PAS Morro do Alto – Karin Cristiane Ferreira); (Prot 2153/2009, Proc 0156/2008 Equipe de
Perícias Médico Legais de Itapetininga – Eduardo H. Suguiama); (Prot 0018/2010, Proc 0039/2005
Equipe de Perícias Médico Legais de Itapetininga – Eduardo H. Suguiama);
DEFERIMENTO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0014/2010, Proc 0199/2008 Genefredo Monteiro – Maria L. dos Santos Carriel); (Prot 0074/
2010, Proc 0094/2006 USF Vila Arruda – Vivian C. J. da Silva); (Prot 0106/2010, Proc 0081/2004 UBS
Jardim Fogaça – Karin Cristiane Ferreira); (Prot 2154/2009, Proc 0156/2008 Equipe de Perícias Médico
Legais de Itapetininga – Edson Herkes); (Prot 0018/2010, Proc 0039/2005 Equipe de Perícias Médico
Legais de Itapetininga – Edson Herkes)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E OU CEVS - ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0324/2006, Proc 0086/2006 Fabiana Agapito);
DEFERIMENTO DE INUTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS – ÁREA DE SAÚDE
(Prot 2371/2009, Proc 1341/1996 Rita de Cássia Larizatti Machado - Me TRM 625);
DEFERIMENTO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO –  ÁREA DE SAÚDE
(Prot 1755/2009, Proc 0275/2009 Unidade de Diagnóstico de Itapetininga S/C Ltda);
Eliane Maria Leite Alves
Coordenadora do Depto.de Vigilância Sanitária
Itapetininga, 20 de janeiro 2010

LEI Nº 5.353, DE 15 DE JANEIRO DE 2010.
“Altera o Plano Plurianual do Município de Itapetininga, para o período para o 2010/2013 e dá outras
providências”.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º (VETADO)
Art. 2º Fica incluída no Plano Plurianual, para o período de 2010 a 2013, a ação de governo a seguir:

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos quinze dias de janeiro de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR- Secretário de Gabinete

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos quinze dias de janeiro de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 619, DE 11 DE JANEIRO DE 2010.
Dispõe sobre abertura de credito adicional suplementar.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o artigo 6º da Lei 5.352 de 29 de Dezembro de 2009; e
Considerando o requerimento nº 1.182, de janeiro de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento Financeiro da Prefeitura Municipal de Itapetininga, um crédito
suplementar, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

LEI Nº 5.354, DE 15 DE JANEIRO DE 2010.
“Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, do exercício de 2010 e dá outras providências”.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º (VETADO)
Art. 2º Fica incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2010, a ação de governo a seguir:
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02.11.01 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
154520020.1024 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente R$200.000.00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$200.000.00
Art. 2º Os recursos para esta suplementação serão as anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:
02.11.01 – Secretaria Municipal  de Obras e Serviços
164820020.1001 – 4590.61 – Aquisição de Imóveis R$100.000.00
175120020.1041 – 4490.51 – Obras e Instalações R$100.000.00
TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 200.000.00
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos onze dias de janeiro de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 620, DE 18 DE JANEIRO DE 2010.
Dá nova redação ao artigo 9º, item 4, letras a e b, das Normas Regimentais Básicas para as Escolas Municipais, aprovada
pelo Decreto nº868/1999.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de reorganizar o funcionamento das escolas de Ensino Fundamental, de modo a unificar o
horário, para melhor atender os alunos, e
Considerando o requerimento nº 920, de 14 de janeiro de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal;
DECRETA:
Art. 1º O artigo 9º, item 4, letras a e b, das Normas Regimentais Básicas para as escolas municipais, aprovada pelo
Decreto nº 868, de 09 de setembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º O funcionamento das escolas do Sistema Municipal de Itapetininga fica assim definido:
4- As escolas de Ensino Fundamental funcionarão conforme segue:
a) Zona Urbana: manhã das 07:00 às 12:00 horas, tarde das 12:40 às 17:40 horas;
b) Zona Rural: manhã das 7:00 às 12:00 horas, tarde das 12:40 às 17:40 horas.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezoito dias de janeiro de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 5, DE 11 DE JANEIRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 368, de 7 de janeiro de 2010, resolve:
Art. 1º Nomear os funcionários abaixo relacionados para compor a Comissão de Estudos e Pareceres referentes à Isenção
de IPTU:
Sandra Donizeti Collaço
Eliana Maria de Almeida
Aparecida Teles Rodrigues
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a portaria nº 262, de 3 de abril de 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária
REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 7, DE 15 DE JANEIRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 917, de 14 de janeiro de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Ficam declarados na vacância, em decorrência de aposentadoria pelo Regime de Previdência Social do Município,
os cargos abaixo relacionados:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1 Servente, ref. 03
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1 Professor de Educação Básica II – Fundamental, fx 04
4 Auxiliar de Serviço Educacional – Ref. 05
1 Professor de Educação Básica I – Fundamental, fx 03
1 Servente – ref 03
1 Vigia, ref. 04
1 Oficial Carpinteiro – ref. 07
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
1 Operador de Máquinas – ref. 08
1 Pintor – ref. 05
1 Motorista – ref. 07
SECRETARIA DE ESPORTE E LASER
1 Auxiliar de Serviço Educacional – ref. 05
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
1 Auxiliar de Serviço Educacional – ref. 05
SECRETARIA DA SAUDE
1 Auxiliar de Enfermagem – ref. 08
1 Servente, ref. 03
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 8, DE 18 DE JANEIRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório a concursada, a partir da presente data, tendo em vista a classificação obtida no
Concurso Público nº 002/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo: Agente de Apoio Administrativo da Guarda
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
LIDIANE CRISTINA MARQUES GARBO 34.074.966-0 15º
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 9, DE 18 DE JANEIRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório as concursadas, a partir da presente data, tendo em vista a classificação obtida no
Concurso Público nº 01/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-
Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Ref 05

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 10, DE 19 DE JANEIRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 856, de 14 de janeiro de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Afastar, a pedido, a funcionária Stefani Pereira Delis, Auxiliar de Educação, Ref 07, lotada na
Secretaria da Educação, a partir de 15/1/2010, nos termos do artigo 135, da Lei Complementar nº 26, de
27/6/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 11, DE 19 DE JANEIRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o requerimento nº 1.030, de 18 de janeiro de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Bruno Felipe Maciel Vilar, Auxiliar de Educação, Ref 07, lotado
na Secretaria da Educação, a partir de 18/1/2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E VENCIMENTOS DOS CARNÊS DE IPTU E TAXAS DO

EXERCÍCIO DE 2010:
A Prefeitura do Município de Itapetininga, por meio deste EDITAL, NOTIFICA os contribuintes
proprietários de imóveis no município, da distribuição e dos vencimentos de seus respectivos carnês de
IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) e TAXAS correspondente ao exercício de 2010.
Os carnês serão entregues de forma simples pelo Correio, observando-se os respectivos endereços conforme
constam nos registros imobiliários cadastrados nesta Prefeitura, na forma abaixo:
I-O vencimento da parcela única com 10% de desconto será no dia 20.02.2010;
II-O vencimento da parcela única com 5% de desconto e da primeira parcela será no dia 20.03.2010;
III-A última data prevista para entrega dos carnês será até 10.02.2010;
IV-A última data para protocolar IMPUGNAÇÃO será o dia 20.02.2010;
V-Os carnês de que trata este Edital, referente ao exercício de 2010, serão entregues de forma simples, sem
declaração de recebimento por parte do contribuinte. Assim, é importante a atenção dos Senhores
Contribuintes às datas acima indicadas;
VI-Os Contribuintes que não receberem seus carnês até a data acima indicada, deverão requerer a segunda
via dos mesmos, munido do carnê do exercício anterior, seus documentos pessoais e comprovação de
endereço a partir do dia 11.02.2010;
VII-O atendimento ao público está localizado no Paço Municipal (Praça dos Três Poderes, 1000 – Jardim
Marabá), Setor de Cadastro Mobiliário, andar térreo, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das
09:00 às 17:00 horas ou informações pelo telefone (15) 3376-9600 – ramais 9672 e 9673.

Newton Cavalcanti de Noronha
Secretario de Administração e Finanças
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Os tamborins come-
çaram a esquentar nos pre-
parativos de mais uma edi-
ção do Carnaval de Itape-
tininga, evento que promete
muita folia, alegria e emoção
no ano em que se espera o
hexacampeonato na copa do
mundo de futebol.

Desfiles carnavales-
cos, bailes e muita gastro-
nomia prometem entreter e
movimentar o evento deno-
minado, “CARNAVAL 2010
- EU TORÇO POR ITAPÊ:
“Itapetininga é Brasil, eu
visto essa camisa”, que

Prefeitura de Itapetininga acerta os últimos
preparativos para o Carnaval de 2010

acontecerá de 12 a 16 de fe-
vereiro e contará com gran-
des atrações para animar os
foliões.

Entre os dias 12 e 16
de fevereiro, na Avenida
Marginal do Chá, cinco
noites de bailes  agitarão a
madrugada de Itapetininga.
Bandas de Carnaval, grupos
de axé e  foliões cheios de
energia prometem animar o
Carnaval 2010.

No domingo, dia 14
e na terça-feira dia 16 na Rua
Virgílio de Rezende, aconte-
cerá o já tradicional desfile

dos blocos carnavalescos
e  escola de  samba de
nossa cidade.

Além disso, entre os
dias 7 e 16 de fevereiro,
ocorrerá a quinta edição do
Festival do Boteco, que
reúne as riquezas gastro-
nômicas típicas do muni-
cípio, como o famoso boli-
nho de frango, lombo com
queijo e outras iguarias deli-
ciosas encontradas nos ba-
res e restaurantes da cidade.
O evento também trará a boa
música regional e o resgate
das tradições do Carnaval.

Na próxima segunda-
feira, dia 25, as creches divul-
garão a lista dos alunos ins-
critos em dezembro. Os pais
ou responsáveis deverão
efetivar a matrícula até o dia
29 de janeiro, impreterivel-
mente. A listagem será afixa-
da na própria Unidade Esco-
lar onde foi realizada a inscri-
ção.

No ato da matrícula,
os pais ou responsáveis de-

Lista de alunos inscritos nas creches será
divulgada no dia 25

vem apresentar cópia da
certidão de nascimento; có-
pia da carteira de vacina atu-
alizada; comprovante de re-
sidência e comprovante de
trabalho da mãe ou respon-
sável. No caso de transfe-
rência, juntar a declaração
da Unidade Escolar onde es-
tá matriculado.

É importante ressal-
tar que o aluno que concor-
re à transferência e não for

atendido, terá garantida a
sua vaga na unidade escolar
onde se encontrava matri-
culada, no ato da inscrição.

No caso dos pais
não comparecerem à creche
no período de matrícula, a
inscrição será cancelada.

Outras informações
podem ser obtidas na Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação ou  pelo telefone
3376-9608 ou 3376-9561.

A Prefeitura de
Itapetininga informa que de
21 a 26 de janeiro estarão
abertas as inscrições do
processo seletivo para o
recrutamento de Professo-
res de Educação Básica e
Professores de Educação
Física, em caráter tempo-
rário.

Para participar do

Prefeitura abre inscrições
para processo seletivo de
professores eventuais e

professor de Educação Física
processo seletivo Professo-
res de Educação Básica o
candidato deverá ter habili-
tação para o Magistério, em
nível médio ou Licenciatura
em Pedagogia. Já para os
Professores de Educação
Física,a formação mínima exi-
gida é Licenciatura Plena em
Educação Física.

O Processo Seletivo

destina-se ao preenchimen-
to de vagas, mediante con-
trato de trabalho temporário
regido pela CLT, para sub-
stituírem professores efetivos
da Rede Municipal de Ensino.

Mais informações
pelos telefones 3273-2026
ou 3376-9608, ou no sites:
www.itapetininga.sp.gov.br
ou www.idealsol.com.br

Secretaria de Cultura e
Turismo recebe até

25 de janeiro projetos para
agenda cultural

A Secretaria de Cul-
tura e Turismo comunica a
todas as entidades, clubes,
associações e organizado-
res em geral de eventos
culturais, que foi prorrogado
até 25 de janeiro, o envio dos
projetos contendo informa-

ções sobre os eventos que
acontecerão no ano de 2010.

O intuito é a criação
de uma agenda cultural e tu-
rística da cidade em parceria
com as entidades.

A agenda será am-
plamente divulgada nos ma-

teriais da Prefeitura e nos
meios de comunicação.

Os interessados de-
vem entrar em contato com a
Secretaria de Cultura e Tu-
rismo, na Saldanha Marinho
107, Centro, ou pelo telefone
3272-3401.
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