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Alunos da Rede Municipal de 
Educação voltam as aulas na
segunda, 27

Primeira edição de 2014 do Projeto 
RAP na Rua será no domingo, 26, no 
bairro Taboãozinho
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Prefeitura recebe Bicampeão 
Olímpico de vôlei Giovane Gavio 
e diversos representantes da 
imprensa para apresentação de 
projeto de time profissional no 
município.
Além da parceria com a Prefei-
tura, viabilização do projeto de-
penderá do apoio da iniciativa 
privada.
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Bicampeão Giovane e Rodrigo Moraes, ex-jogador de vôlei, visitam o ginásio Ayrton Senna e batem um papo com os meninos do handebol
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AS inScRiçõES PodEM SER fEiTAS A PARTiR do diA 27 dE jAnEiRo ATé o diA 9 dE fEvEREiRo no SiTE www.iudS.oRG.BR

A Prefeitura Municipal de Itape-
tininga, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, publica edital 
de concurso de provas e títulos para 
o preenchimento de 232 vagas para 
profissionais que atuarão no magis-
tério e no quadro de apoio escolar.

O concurso será realizado pelo 

Instituto Universal do Desenvolvi-
mento Social e as inscrições estarão 
abertas no site www.iuds.org.br a 
partir de 12h00 do dia 27 de janeiro 
e vão até às 23h59min do dia 9 de 
fevereiro.

Serão oferecidas vagas para o ní-
vel fundamental incompleto, como 

eletricista, encanador, pedreiro e 
pintor, para os cargos de nível mé-
dio, serão para auxiliar de 1ª infân-
cia, auxiliar administrativo escolar, 
fiscal de linha escolar e motorista 
categoria “D”, e para os cargos de 
nível superior serão oferecidas va-
gas para Professor de Educação 

Básica II Substituto, Professor de 
Educação Física, Diretor de Escola 
e Nutricionista.

As provas estão previstas para o 
dia 9 de março no período da manhã 
e tarde conforme anexo VI do edital.

Mais informações pelo site www.
iuds.org.br
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cERcA dE 14 Mil AlunoS do 1º Ao 5º Ano do EnSino fundAMEnTAl REcEBERão MATERiAl foRnEcido PElo MEc, ATRAvéS do Pnld 

Mais de 14 mil alunos da Rede 
Municipal de Educação retornam 
às aulas no dia 27 de janeiro. Este 
ano o calendário escolar foi altera-
do em virtude aos jogos da Copa do 
Mundo, que acontecerão no mês de 
julho. Tanto os alunos do Ensino In-
fantil, quanto do Ensino Fundamen-
tal, voltarão antes à sala de aula.

O recesso escolar no meio do ano 
também será antecipado para o dia 
12 de junho, quando a Seleção Bra-
sileira abre oficialmente os jogos da 
Copa do Mundo 2014. A volta às au-
las no segundo semestre será no dia 
14 de julho.

Todas estas alterações foram fei-
tas para que os alunos não sejam 
prejudicados, e tenham aula nos 200 
dias letivos, exigidos pelo MEC.

Material didático
Cerca de 14 mil alunos do 1º ao 

5º ano do Ensino Fundamental re-
ceberão material didático fornecido 
pelo MEC, através do PNLD (Pro-

grama Nacional do Livro Didático). 
Assim, a cada ano o MEC adquire 
e distribui livros para todos os alu-
nos de um segmento, que podem ser: 
anos iniciais do ensino fundamental, 
anos finais do ensino fundamental 
ou ensino médio.

Vale ressaltar que fazendo a op-
ção pelo material didático oferecido 
pelo MEC, haverá uma economia de 
recursos de mais de R$ 1 milhão, 

além de oferecer maior qualidade 
no material. Em 2013, o gasto com 
as apostilas que eram utilizadas na 
Rede Municipal ficou em mais de 
R$ 1.100.000,00, referente aos nove 
meses de utilização, e em 2012, ul-
trapassou R$ 1.200.000,00.

A vantagem é que os livros dis-
tribuídos deverão ser conservados e 
devolvidos para utilização por ou-
tros alunos nos anos subsequentes.

O PNLD também atende aos alu-
nos que são público-alvo da educa-
ção especial. São distribuídas obras 
literárias, em Braille, que ficam à 
disposição dos alunos na Biblioteca 
da Escola.

Ensino integral
A partir deste ano a Secretaria 

Municipal de Educação pretende 
implantar a modalidade de Ensino 
Integral. Os alunos entrarão na es-
cola às 8h da manhã e permanecerão 
até às 18h.

Disciplinas e modalidades extra-
curriculares farão parte do ensino 

municipal, como práticas esporti-
vas, informática, aperfeiçoamento 
de leitura, escrita e cálculo, línguas 
estrangeiras como inglês e espa-
nhol, e ainda, poderão usufruir de 
lazer construtivo, com diversas ati-
vidades devidamente monitoradas. 
Serão mais de 600 alunos do bairro 
Taboãozinho, que terão aulas no an-
tigo prédio do Colégio COC, recen-
temente adquirido pela Prefeitura.

Mais vagas
Estão em construção 6 creches/

EMEIs para que a demanda de 
crianças inscritas no Sistema Cen-
tral de Vagas, possa ser atendida em 
sua totalidade. Três creches são fru-
to de parceria entre o MEC e a Pre-
feitura de Itapetininga, através da 
Secretaria Municipal de Educação, 
uma será no Distrito Tupy, com 120 
vagas; outra no Cambuí, com 160 
vagas; na Vila Belo Horizonte, mais 
160 vagas e na Vila Reis, a EMEI 
Cacilda Nery, que atenderá mais de 
250 crianças.

Na Vila Florestal também está 
em construção mais uma creche, 
construída com recursos próprios 
e no distrito do Gramadinho, mais 
uma creche, em parceria com o Go-
verno Estadual.

Já se encontra em fase de licita-
ção, a construção de mais duas cre-
ches, sendo uma em parceria com o 
Governo Federal e outra em parceria 
com o Governo Estadual.

Com esse investimento da Se-
cretaria de Educação, serão geradas 
mais 1.300 novas vagas em creches 
no município.
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ATA De ReUnIÃO DA DIReTORIA DO COMDeMA, ReA-
lIzADA àS 16 hORAS DO DIA 13/01/2014

Presentes: Décio Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hungria Neto, secretário, representante da 
OAB/SP; José Carlos de Jesus, representante da Sociedade Amigos da Vila Nova Itapetininga; Renato Vieira de Moraes, 
representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Eres Franciosi, representante da Associação Comercial de Ita-
petininga; Eliana Girardi, representante do CRECI de Itapetininga e Wilson Rodrigues, representante da SABESP, Roque 
Rolim Guilherme, representante da AEBRI e Alberto Albertoni, representante do INICS.
Andamentos:
1- O COMDEMA debateu o planejamento interno para a Diretoria eleita na Gestão 2014, pactuando que a abordagem deste 
ano será focado nos princípios contidos no Sistema do Município Verde e Azul, visando melhorar a classificação de Itapeti-
ninga no Ranking estadual. Dentre os assuntos de maior relevância estão o lixo, a arborização urbana e legislação ambiental.
Recursos:
Protocolo nº 23.567-056/2013 – Deferido, mediante reposição no local, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989.

ATA De ReUnIÃO DA DIReTORIA DO COMDeMA, ReA-
lIzADA àS 16 hORAS DO DIA 20/01/2014

Presentes: Décio Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hungria Neto, secretário, representante da 
OAB/SP; José Carlos de Jesus, representante da Sociedade Amigos da Vila Nova Itapetininga; Renato Vieira de Moraes, 
representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; José Claudio Pompeu Pizza e Alberto Albertoni, representantes 
da DNA Florestal; José Antonio Saad, representante da AERI; Antonio Carlos, representante do INICS.
Recursos:
Ofício da Câmara Municipal de Itapetininga nº 77/2014 | Indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989.
Requerimentos:
Ofício Comunidade do Bairro do Tupi, Sr. José Antonio | Deferido a supressão do cedrinho e deferida a poda do Cambará, 
conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 41.091-165/2013 | Indeferido, devendo providenciar o reenquadramento da calçada com 80x80 cm, conforme 
Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 41.550-056/2013 | Apresentar o projeto aprovado de obra, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 42.125-165/2013 | Apresentar o projeto aprovado de obra e fotos visíveis, conforme Lei Municipal nº 
2.949/1989;
Protocolo nº 42.620-165/2013 | Indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 43.507/2013 | Retorne à origem, não há requerimento, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 44.254-056/2013 | Indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 46.261-1/2013 | Deferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989 e
Protocolo nº 652-1/2014 | Deferido das ficus, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989.

VIGIlânCIA SAnITáRIA MUnICIPAl
DeSPAChO DA DIReTORIA –22 De JAneIRO De 2014 - lAUDA 2/2014

PRODUTOS e SeRVIÇOS RelACIOnADOS à SAúDe
DeFeRIMenTO De lICenÇA De FUnCIOnAMenTO InICIAl - áReA De AlIMenTOS

(Prot.1803/2013  Proc. 0276/2013  atividade – fabrica de bolacha- BRUNA APARECIDA DE MEDEIROS BRANCO 
-MEI.)
(Prot.0109/2014  Proc. 0009/2014  atividade – mercearia- VANIRA MANOEL - MEI.)
(Prot.4981/2013  Proc. 0465/2013  atividade – bar – MARIA BARBARA DE LIMA – MEI .)
(Prot.4997/2013  Proc. 0467/2013  atividade – açougue – PATRÍCIA DE LURDES ALVES MEIRA – MEI.)

CAnCelAMenTO De lICenÇA/CADASTRO De FUnCIOnAMenTO – áReA De AlIMenTOS
(Prot.1132/2012-Proc.0164/2012-atividade- Bar – JULIANA APARECIDA DO AMARAL – MEI ) 
(Prot.1155/2012-Proc.0167/2012-atividade- Bar – PAULO GUILHERME JUBRAN ANSELMO – ME  ) 
(Prot.2736/2012-Proc.0376/2012-atividade- Bar – KATIA MEIRE REZENDE – MEI  ) 
(Prot.1686/2007-Proc.0368/2007-atividade- mercearia – JOSÉ APARECIDO DA SILVA - ME) 
(Prot.2566/2011-Proc.0357/2011-atividade- restaurante – BOMBOKADO RESTAURANTE E LANCHONETE – ME)
(Prot.1056/2013-Proc.0175/2013-atividade- bar – RODRIGO GUIMARÃES FERREIRA – MEI ) 

InDeFeRIMenTO De CADASTRO (InICIAl.) - áReA De AlIMenTOS
(Prot.4652/2013- Proc.0418/2013 -atividade- açougue – MARCO ANTONIO DA SILVA – MEI.)

DeFeRIMenTO De RenOVAÇÃO De lICenÇA De FUnCIOnAMenTO -  áReA De SAúDe
 (Prot.0093/2001-Proc.0093/2001-atividade- controle de pragas – ROFEP SERV. DEDETIZAÇÃO SANITIZAÇÃO 
LTDA ) 
 (Prot.1002/2006-Proc.0308/2006-atividade- psicologia – LIVAN  DE MORAIS CARDOZO ) 
 (Prot.2029/2012-Proc.0284/2012-atividade- atividade médica– ADILSON DE BARROS CARDOSO) 
 (Prot.0043/2010-Proc.0005/2010-atividade- atividade médica– SP. SEC. DE ADM. PENITENCIARIA I) 
 (Prot.0648/2002-Proc.0157/2002-atividade- clínica médica – CLAUDINEI ANTONIO PROTTI) 
 (Prot.0875/2005-Proc.0112/2004-atividade- clínica médica – DURATEX S/A ) 
 (Prot.2408/2010-Proc.0378/2010-atividade- consultório odontológico – PENITENCIARIA “JAIRO DE ALMEIDA 
BUENO” ITAP. 1) 
 (Prot.0151/2004-Proc.0037/2004-atividade- nutricionista – LIS PROENÇA VIEIRA) 

DeFeRIMenTO De lICenÇA De FUnCIOnAMenTO InICIAl - áReA De SAúDe
(Prot.0173/2014  Proc. 0013/2014 - atividade - drogaria – DROGA EX LTDA)
(Prot.0061/2014  Proc. 0007/2014 - atividade - acupuntura – EVERTON QUIRINO DA SILVA)
(Prot.1109/2008  Proc. 0156/2008 - atividade - atividade médica – EQUIPE DE PERICIAS MÉDICO LEGAIS DE ITAP)

CAnCelAMenTO De CADASTRO/lICenÇA De FUnCIOnAMenTO – áReA De SAúDe
(Prot.1346/2009-Proc.0200/2009- atividade- psicologia – MARIA LUIZA DE OLIVEIRA MOUCACHEN LOTFI) 

GERALDO FORTES SOBRINHO
DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA 

COORDenADORIA DO COnTROle De zOOnOSeS
DeSPAChO DA DIReTORIA – 22 De JAneIRO De 2.014

eDITAl De PUBlICAÇÃO
Em cumprimento ao Decreto Municipal Nº 923, de 06 de agosto de 2.012, informamos que o animal a seguir descrito, está 
disponível para adoção, pois o mesmo não foi resgatado pelo proprietário, dentro do prazo legal previsto:
- 01 (hum) Cavalo (Equino – Potro), de pelagem Alazã, com redemoinho na testa, calçado (ou de cor branca) nos quatro 
membros, Potro, com cerca de 01 (hum) ano de idade, inteiro ou não castrado, com casco encastelado no m.a.d, - membro 

anterior direito ou mão direita.
Os interessados deverão comparecer em até 07 (sete) dias a contar da publicação deste edital, em horário de funcionamento, 
das 08:00 h (oito horas da manhã) às 18: 00 h (seis horas da tarde/noite), à Coordenadoria do Controle de Zoonoses, localiza-
da à Rua Jorge Ozi, Nº 40 – Centro, munidos dos seguintes documentos: Cópias xerográficas do RG, CPF e de comprovante 
de residência (conta de água, luz ou telefone), preferencialmente em seu nome.
O adotante ficará responsável pelo transporte do animal.

BENEDITO MARQUES DA SILVA JUNIOR
COORDENADOR DO CONTROLE DE ZOONOSES

COORDenADORIA DO COnTROle De zOOnOSeS
DeSPAChO DA DIReTORIA – 23 De JAneIRO De 2.014

COMUnICADO e eSClAReCIMenTOS à POPUlAÇÃO De ITAPeTInInGA nº 01/2014
 Comunicamos e esclarecemos a toda população de Itapetininga que o MORMO OU LAMPARÃO, Zoono-
se (Doença animal transmissível aos seres humanos), não apenas está presente em nosso município como enfermidade 
emergente, mas trata-se de um problema de Saúde Pública, já que pode acometer as pessoas, e, para piorar a situação, pode 
ser fatal ou matar, estando presente em nossa região e praticamente todo o estado de São Paulo. Vemos com preocupação, 
como também outras Autoridades Sanitárias, a eventual existência de estruturas coletivas que se prestam a servir como “Be-
bedouros para Equídeos” (Cavalos, Burros e Jumentos), para animais de carroceiros, romeiros, praticantes de cavalgadas, 
cidadãos que usam os equídeos para trabalho ou lazer, etc., como é o caso de cacimbas, bicas e os próprios bebedouros, 
levando-se em conta que tais “objetos”, também podem funcionar como “fontes de contaminação e infecção, visto que essa 
zoonose também possui transmissão hídrica”, ou seja, transmissão pela água. “Essas coleções de água podem, inclusive, 
servir como criadouros para o Mosquito da Dengue”. 
 Diante do exposto, solicitamos, sugerimos e recomendamos à Prefeitura do Município de Itapetininga, “A 
bem da Saúde Pública”, a imediata desativação dos referidos “Bebedouros para Equídeos” por ventura ainda existentes no 
município, “além de também preconizarmos e desencorajarmos a realização de quaisquer Eventos que envolvam Equídeos 
como: Aglomerações de tais animais, Romarias, Cavalgadas, Provas de Laço, etc.”. Sugerimos ainda que os Senhores Car-
roceiros Profissionais tenham em suas carroças um balde plástico com capacidade para dessedentar (saciar a sede) de seus 
cavalos, usando tais baldes exclusivamente para seus animais e jamais com animais de outros Carroceiros, podendo obter 
água tratada gratuitamente, em Praças, como por exemplo a “Avenida Peixoto Gomide”. Os baldes deverão ser mantidos 
sempre limpos e higienizados com “água sanitária” (Solução de Hipoclorito de Sódio a 2,5%), misturando-se 01 (hum) 
copo de 250 ml (duzentos e cinquenta ml) para cada litro de água, enxaguando-se bem, não deixando restos ou resíduos da 
solução, pois isso poderá prejudicar a saúde dos animais, e os mesmos deverão beber somente água tratada sem resíduos.
 Contamos portanto, com a compreensão e colaboração de todos os itapetininganos, e, para tanto, estamos à 
disposição, para o esclarecimento de dúvidas, reclamações, orientações, etc., na Coordenadoria do Controle de Zoonoses, 
localizada à Rua Jorge Ozi, Nº 40 – Centro – CEP 18200 – 085 – Itapetininga – SP, Telefone: (15) 3273-2567 – E-mail: 
controledezoonoses@itapetininga.sp.gov.br, das 08:00 h (oito horas da manhã) às 18:00 h (seis horas da tarde/noite), de 
segunda feira a sexta – feira.  

BENEDITO MARQUES DA SILVA JUNIOR
COORDENADOR DO CONTROLE DE ZOONOSES

PORTARIA GCM n.° 001/14, De 22 De JAneIRO De 2013
 O Comandante da Guarda Civil Municipal, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:- Publicar decisão do 
Excelentíssimo Prefeito Municipal quanto ao recurso interposto para cancelamento de punição, de interesse do funcionário 
matrícula n.° 7354, referente à aplicação de penalidade de 01 (um) dia de suspensão e perda das vantagens e direitos decor-
rentes do exercício do cargo, conforme previsto no artigo 20, Decreto Municipal n.° 423/08, imposta nos Autos do Processo 
Disciplinar de Pretensão Punitiva de n.° 003/12, onde após a devida apuração restou acatado e julgado procedente o pedido 
de revisão formulado. Diante disso, DECLARO sem efeito a punição anteriormente imposta de suspensão de 01 (um) dia 
e a perda das vantagens e dos direitos decorrentes do exercício do cargo e encaminho os Processos atinentes a Decisão e os 
Autos do Processo em epígrafe ao Departamento de Gestão de Pessoas, para proceder à eliminação das anotações do pron-
tuário do funcionário               matrícula n.° 7354, além de verificar as perdas decorrentes da referida punição e providenciar 
o ressarcimento das mesmas.
Publica-se no Semanário Municipal para os efeitos legais. 

VALTER DE OLIVEIRA
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

ReSOlUÇÃO SMe nº 05/2014, De 15 De JAneIRO De 2014.
Estabelece critérios e condições para a Seleção de Diretores de Educação Básica para atuar no CEC - Centro de Educação 
Complementar e trata de outros dispositivos correlatos.
Considerando a Lei Complementar Nº 26/2008, Lei Complementar Nº 03/1998, alterada pela Lei Complementar Nº 
21/2007, Decreto Nº 727, de 23 de fevereiro de 2011, Resolução da SME Nº 727, de 26 de Novembro de 2013, demais 
legislações vigentes e a necessidade/importância de assegurar aos alunos do Ensino Fundamental a ampliação da vivência 
de atividades escolares e de participação sociocultural, esportiva e tecnológica. 
O Secretário de Educação do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais resolve:-
Capítulo I
Das Disposições Preliminares
Artigo 1º - O Diretor tem carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
Parágrafo Único: A carga horária será distribuída de segunda a sexta-feira, incluindo reuniões necessárias à função, Horário 
de Atividade Coletiva (HAC) e outros eventos necessários.
Artigo 2º - Poderão candidatar-se à função de Diretor do CEC - Centro de Educação Complementar os Professores e Dire-
tores de Educação Básica titulares de cargo, de acordo com os seguintes critérios:
I - Licenciatura Plena em Pedagogia e experiência de no mínimo 3 (três) anos no Magistério como Docente ou Especialista 
em Educação.
II - Inscrição no Processo Seletivo Simplificado.
III - Participação em todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado para Diretor do CEC - Centro de Educação Com-
plementar, entrevista e avaliação escrita.
IV - Ter conhecimento da concepção de educação e legislação vigente necessária ao desenvolvimento das ações do CEC-
-Centro de Educação Complementar.
Capítulo II
Da Inscrição
Artigo 3º - Para participar do Processo Seletivo Simplificado o candidato deverá inscrever-se de 27 a 31 de janeiro de 2014, 
na Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Padre Albuquerque, nº 940 - Centro, das 09h00min às 17h00min.
Artigo 4º - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições deste PRO-
CESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
Artigo 5º - Os critérios para seleção estarão disponíveis na página da Prefeitura Municipal de Itapetininga www.itapetininga.
sp.gov.br e será dada publicidade dos mesmos no Semanário Oficial do Município. 
Artigo 6º - A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição do candidato, desde que não atenda os requisitos necessários 
para o desempenho da função.
Capítulo III
Da Comissão Organizadora
Artigo 7º - A Comissão Organizadora será composta de 7 (sete) membros, 4 (quatro) Supervisores de Ensino e 3 (três) 
Assessoras Pedagógicas.
Artigo 8º - Compete à Comissão organizadora:
I - Planejar, organizar, coordenar, corrigir e presidir a realização do Processo Seletivo Simplificado.
II - Divulgar amplamente as normas do Processo Seletivo Simplificado, receber e analisar os requerimentos da inscrição 
conforme os critérios estabelecidos no Artigo 2º desta resolução.
III - Dar ciência aos candidatos do deferimento ou indeferimento da inscrição.
IV - Receber, analisar e responder os recursos interpostos.
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V - Acompanhar o Processo Seletivo em todos os seus trâmites.
Capítulo IV
Da Seleção
Artigo 9º - O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, será composto de 2 (duas) etapas: Entrevista e Prova Escrita 
como descrito Artigo 3º desta Resolução.
Parágrafo único - A entrevista e prova escrita ocorrerão na mesma data.
Artigo 10 - Para todos os efeitos, o conhecimento prévio das normas e critérios contidos nesta Resolução é requisito es-
sencial para inscrição e para participação em quaisquer das fases deste PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. O 
candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas aqui estabelecidas será eliminado do certame. 
Artigo 11 - O processo Seletivo Simplificado constará de duas etapas a seguir:
I - Primeira Etapa - Da Entrevista 
1. A abordagem da entrevista discorrerá sobre temas e experiências relacionadas à concepção da educação no CEC - Centro 
de Educação Complementar,  atendimento ao atendimento das crianças no contraturno, período integral, oficinas curri-
culares, atividades diversificadas, à inclusão social, experiência com a informática como recurso pedagógico e legislação 
vigente:
a) prática pedagógica interdisciplinar;
b) em atividades educativas relacionadas com três dimensões: ensino fundamental, educação para cidadania e ao desenvol-
vimento pleno do educando.
c) como orientador da aprendizagem;
d) em avaliação diagnóstica, processual, formativa, contínua e participativa, incluindo as seguintes  concepções:  de autoa-
valiação; de gestão compartilhada; de formação continuada;  de planejamento participativo/integrado e de responsabilidade 
social.
II - Segunda Etapa - Da Prova escrita
4.1. A Prova escrita constará de uma dissertação escrita sobre a concepção da educação, considerando as legislações vigen-
tes, do CEC - Centro de Educação Complementar, ao atendimento das crianças no contraturno, período integral, oficinas 
curriculares, atividades diversificadas, à inclusão social, experiência com a informática como recurso pedagógico e legis-
lação vigente:
a) prática pedagógica interdisciplinar;
b) em atividades educativas relacionadas com três dimensões: ensino fundamental, educação para cidadania e ao desenvol-
vimento pleno do educando.
c) como orientador da aprendizagem;
d) em avaliação diagnóstica, processual, formativa, contínua e participativa, incluindo as seguintes  concepções:  de autoa-
valiação; de gestão compartilhada; de formação continuada;  de planejamento participativo/integrado e de responsabilidade 
social.
4.2. A dissertação escrita poderá atingir o máximo de 50 pontos. A pontuação da dissertação escrita será acrescida dos pontos 
da entrevista para fins de classificação final.
Capítulo V
Da Pontuação
Artigo 12 - A pontuação constará dos seguintes critérios:
I - Da Entrevista
Na Entrevista, será atribuída ao candidato uma pontuação de até 50 pontos.
2. Na Prova escrita, será atribuída ao candidato uma pontuação de até 50 pontos.
3. A avaliação é classificatória. 
A pontuação do candidato resultará da média de pontos dados por cada um dos membros da comissão na entrevista e resul-
tado da prova escrita do respectivo processo seletivo. 
Capítulo VI
Da Classificação
Artigo 13 - A classificação do Processo Seletivo Simplificado para designação de Diretores para atuar no CEC - Centro de 
Educação Complementar obedecerá aos seguintes critérios:
I - Os candidatos serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da soma da pontuação obtida no Processo Seletivo.
II - Todos os candidatos deverão participar das duas etapas, a entrevista e prova escrita.
III - A entrevista será realizada nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2014, com início às 18h30min, na Secretaria Municipal de 
Educação, respeitadas o horário indicado no ato da inscrição. 
IV - A classificação parcial dos candidatos será divulgada no site www.itapetininga.sp.gov.br, no dia 08 fevereiro de 2014.
V - No dia 10 de fevereiro de 2014 poderá ser impetrado recurso pelo candidato na Secretaria Municipal de Educação, 
situada à Rua Padre Albuquerque, 940 - Centro, das 9:00 h às 17:00 h.
VI - A classificação final dos docentes inscritos será divulgada no Semanário oficial de Itapetininga ou pelo site www.
itapetininga.sp.gov.br no dia 15 de fevereiro de 2014.
Capítulo VII
Da Pontuacao Final do Processo Seletivo Simplificado
Artigo 14 - A pontuação final do presente Processo Seletivo Simplificado será igual às somas da pontuação final obtida 
individualmente nas duas etapas.
I - Os candidatos classificados serão ordenados de acordo com os valores decrescentes das pontuações finais no Processo 
Seletivo Simplificado.
II - Será divulgada no site www.itapetininga.sp.gov.br a relação final dos candidatos selecionados e classificados no presente 
Processo Seletivo Simplificado, atendendo aos critérios descritos na Resolução.
III - Em caso de empate na pontuação final do Processo Seletivo Simplificado, terá preferência o candidato que, na seguinte 
ordem: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, tiver a idade mais elevada, nos termos da Lei Federal n° 10.741/03;
b) possuir número maior de filhos menores de 18 anos; 
c) obtiver maior pontuação na Entrevista; e
d) Em caso de persistência do empate, será realizado sorteio público.
Capítulo VIII
Da Atribuição
Artigo 15 - Serão chamados à atribuição os candidatos ordenados de acordo com os valores decrescentes das pontuações 
finais do Processo Seletivo Simplificado conforme o número de vagas e cumpridos os trâmites desta Resolução.
Artigo 16 - Os demais candidatos classificados serão chamados de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Edu-
cação durante o ano de 2014, caso haja desistência de algum candidato classificado, ou seja, verificado algum impedimento 
do mesmo para o exercício da função ou quaisquer outras circunstâncias de impedimento legal.
Artigo 17 - A designação dos classificados no Processo Seletivo Simplificado será feita para o ano letivo de 2014, podendo 
o designado a qualquer momento ser substituído pelo candidato imediatamente abaixo na classificação, em razão de seu 
desempenho junto ao projeto, falta de adaptação ou qualquer outro motivo que prejudique o desenvolvimento do CEC - 
Centro de Educação Complementar.
Artigo 18 - A atribuição das unidades de CEC - Centro de Educação Complementar será no dia 17 de fevereiro de 2014, às 
18h30min, na Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Padre Albuquerque, 940 - Centro, Itapetininga, São Paulo.
Capítulo IX
Das Disposições Finais
Artigo 19 - Ao resultado final do Processo Seletivo Simplificado será dada publicidade no Semanário Oficial do Município 
de Itapetininga e no site www.itapetininga.sp.gov.br, com a divulgação dos nomes e classificação dos candidatos. 
Parágrafo Primeiro - O ato de inscrição do candidato presume o inteiro conhecimento das regras contidas nesta Resolução 
sobre o Processo Seletivo Simplificado, importando na expressa aceitação das regras e condições do mesmo. 
I - Verificada, a qualquer tempo, inexatidão de informações, irregularidade, inidoneidade ou falta de documentos exigíveis, 
o candidato será eliminado do Processo Seletivo Simplificado, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 
II - Todas as convocações, avisos e resultados serão informados no jornal Semanário Oficial do Município de Itapetininga 
e internet pelo site www.itapetininga.sp.gov.br. 
III - Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no processo de seleção, valendo, 
para esse fim da listagem divulgada através da internet ou Semanário Oficial de Itapetininga. 
IV - Cabe ao MUNICIPIO DE ITAPETININGA o direito de aproveitar os candidatos classificados em número estritamente 
necessário para provimento das funções existentes que vierem a existir, não havendo, portanto, obrigatoriedade de desig-
nação total dos classificados no presente Processo Seletivo Simplificado. As funções não disponíveis terão como cadastro 

reserva os candidatos aprovados até a necessidade de preenchimento dos mesmos.
Artigo 21 - O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado será para o ano letivo de 2014 a contar da data de 
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, a critério do Município de Itapetininga. 
Artigo 23 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Educação do Município de Itapetininga e Assessoria 
Jurídica do Município.

PROF GERALDO MIGUEL DE MAcEDO
SECRETáRIO DE EDUCAÇÃO DE ITAPETININGA

ReSOlUÇÃO SMe nº 019/2014, De 23 De JAneIRO De 2014
Dispõe sobre as inscrições para transferências e de novos alunos através do Sistema Central de Vagas para o Período Integral 
e Parcial das EMEIs e EMEIFs do Sistema Municipal de Ensino para o ano letivo de 2014 e dá outras providências.
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, resolve:-
Artigo 1º - As inscrições para transferências e de novos alunos para o ano letivo de 2014, serão efetuadas através do Sistema 
Central de Vagas e contará com critérios específicos de inscrição, aos interessados, classificação, vagas e indicação e obede-
cerá às normas constantes nesta Resolução.
SEÇÃO I
DAS INSCRIÇÕES
Artigo 2º - As EMEIs e EMEIFs receberão as inscrições de transferências e de novos alunos, para crianças de 04 (quatro) 
meses a 05 (cinco) anos, para classes de Berçário, Mini Maternal, Maternal e Jardim em período integral e parcial.
§ 1º - As inscrições deverão ser efetuadas diretamente na unidade escolar. O pai e/ou responsável deverá procurar a unidade 
escolar mais próxima de sua residência.
§ 2º - O horário de atendimento ao público será estipulado pela própria unidade escolar, devendo ser de no mínimo 06 (seis) 
horas, o qual deverá ser publicado e fixado, a fim de dar ampla divulgação.
Artigo 3º - É vedada a efetuação de mais de uma inscrição. O Sistema Central de Vagas não permite mais de uma inscrição, 
levando em consideração os dados da certidão de nascimento da criança.
§ 1º - Caso ocorra erro de digitação e a efetuação de mais de uma inscrição, será considerada a mais recente, sendo a anterior 
cancelada automaticamente.
§ 2º - As crianças atendidas através de Ordem Judicial terão as suas inscrições “canceladas”, por serem consideradas como 
atendidas. 
Artigo 4º - As inscrições deverão ser efetuadas pela mãe ou responsável legal, devendo apresentar os seguintes documentos:-
I - certidão de nascimento da criança;
II - comprovante de residência;
III - comprovante de trabalho da mãe ou do responsável legal, se possuir;
IV - comprovante de renda, se possuir;
V -  cartão do Programa Bolsa-Família, se possuir;
VI - quando for transferência, apresentar a declaração da unidade escolar onde estiver matriculado, contendo a etapa e o 
período;
VII - certidão de nascimento de outros filhos menores de 14 anos, se possuir.
§ 1º - Não será exigida cópia dos documentos, devendo ser apresentados os originais, onde serão conferidos e devolvidos 
a mãe ou responsável legal.
§ 2º - A mãe ou o responsável legal que for autônomo e não possuir comprovante de trabalho e/ou comprovante de renda 
deverá preencher de próprio punho a Declaração existente na Unidade Escolar, estando de acordo com o artigo 299, Capí-
tulo III do Código Penal, “Da Falsidade Documental”, citado no artigo 5º desta Resolução.
Artigo 5º - A mãe ou o responsável legal deverá estar ciente sobre as penalidades na apresentação dos documentos e/
ou declarações exigidas no ato da inscrição, estando sujeito ao artigo 299, Capítulo III do Código Penal, “Da Falsidade 
Documental”:-
Da Falsidade Ideológica 
“Artigo 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante. 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5(cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, 
se o documento é particular.”
Artigo 6º - A mãe ou responsável legal deverá efetuar a inscrição em apenas uma unidade escolar do Sistema Municipal de 
Ensino, indicando até 20 (vinte) opções de escolas de sua preferência, em ordem crescente.
§ 1º - Os dados da inscrição e as opções indicadas poderão ser alterados durante o período de inscrição, se necessário, sendo 
considerada a última atualização.
§ 2º - A inscrição somente poderá ser alterada na unidade escolar que foi efetuada.
Artigo 7º - A inscrição poderá ser efetuada através de procuração devidamente assinada pela mãe ou responsável legal, tutor 
ou guardião, apresentando juntamente a documentação exigida no artigo 4º. O procurador será responsável por todos os 
dados informados no ato da inscrição.
SEÇÃO II
CRITÉRIOS PARA PERÍODO INTEGRAL E PARCIAL
Artigo 8º - Todos terão direito a concorrer à vaga de período integral ou parcial, independente de comprovação de trabalho.
Parágrafo Único - O horário de aula da vaga de período parcial, não poderá ser escolhido no momento da inscrição. 
SEÇÃO III
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
Artigo 9º - Os inscritos nos termos do artigo 4º serão classificados cronologicamente de acordo com a ordem de inscrição e 
para fins de desempate obedecer-se-á aos seguintes critérios:-
I - Menor Renda Familiar;
II - Maior quantidade de filhos menores de 14 (catorze) anos;
III - Mãe ou responsável legal acima de 50 (cinquenta) anos;
IV - Maior idade da criança.
Artigo 10º - O processamento do Sistema Central de Vagas leva em consideração a classificação dos inscritos, de acordo 
com o artigo 9º e seus incisos, percorrendo as suas indicações (opções), tentando atender sempre a sua melhor indicação 
(opção), ou seja, o lugar mais próximo possível da residência, caso houver vaga disponível na unidade escolar.
SEÇÃO IV
CRONOGRAMA
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
PERÍODO DE MATRÍCULA DOS ATENDIDOS
Artigo 11º – A divulgação dos resultados e os períodos de matrícula  seguirão o seguinte cronograma:-
I – Processamento:-
Período de Inscrição – de 24 a 31/01/2014.
Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 05/02/2014.
Período de Matrícula – de 05 a 07/02/2014.
Atualização de Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – Dias  10 e 11/02/2014.
II – Segundo Processamento:-
a) Período de Inscrição – de 17 a 21/02/2014.
b) Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 26/02/2014
c) Período de Matrícula – de 26 a 28/02/2014
d) Atualização de Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – Dias  06 e 07/03/2014 
III - Terceiro Processamento:-
a) Período de Inscrição – de 10 a 14/03/2014.
b) Divulgação da Listagem de Atendidos – dia 19/03/2014 .
c) Período de Matrícula – de 19 a 21/03/2014.
d) Atualização de Vagas da Unidade Escolar (Responsável  Diretor) – Dias 24 e 25/03/2014.
IV – Quarto Processamento: -
Período de Inscrição – de 31/03 a 04/04/2014.
Divulgação da Listagem de Atendidos – dia 09/04/2014.
Período de Matrícula – de 09 a 11/04/2014.
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Atualização de Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – Dias 14 e 15/04/2014.
V – Quinto Processamento: -
Período de Inscrição – de 22 a 25/04/2014 .
Divulgação da Listagem de Atendidos – dia 30/04/2014.
Período de Matrícula – de 30/04 a 06/05/2014.
Atualização de Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – Dias 12 e 13/05/2014.
VI – Sexto Processamento: - 
Período de Inscrição – de 19 a 23/05/2014.
Divulgação da Listagem de Atendidos – dia 28/05/2014.
Período de Matrícula – de 28 a 30/05/2014.
Atualização de Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – Dias 02 e 03/06/2014.
VII – Sétimo Processamento: - 
Período de Inscrição – de 09 a 13/06/2014.
Divulgação da Listagem de Atendidos – dia 18/06/2014.
Período de Matrícula – de 18 a 20/06/2014.
Atualização de Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – Dias 14 e 15/07/2014.
VIII – Oitavo Processamento: - 
Período de Inscrição – de 14 a 18/07/2014.
Divulgação da Listagem de Atendidos – dia 23/07/2014.
Período de Matrícula – de 23 a 25/07/2014.
Atualização de Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – Dias 28 e 29/07/2014.
IX – Nono Processamento: - 
Período de Inscrição – de 04 a 08/08/2014.
Divulgação da Listagem de Atendidos – dia 13/08/2014.
Período de Matrícula – de 13 a 15/08/2014.
Atualização de Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – Dias 18 e 19/08/2014.
X – Décimo Processamento: - 
Período de Inscrição – de  25 a 29/08/2014.
Divulgação da Listagem de Atendidos – dia 03/09/2014.
Período de Matrícula – de 03 a 05/09/2014.
Atualização de Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – Dias  08 e 09/09/2014.
XI – Décimo Primeiro Processamento: - 
Período de Inscrição – de 15 a 19/09/2014.
Divulgação da Listagem de Atendidos – dia 24/09/2014.
Período de Matrícula – de 24 a 26/09/2014.
Atualização de Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – Dias  29 e 30/09/2014.
XII – Décimo Segundo Processamento: - 
Período de Inscrição – de  06 a 10/10/2014.
Divulgação da Listagem de Atendidos – dia 22/10/2014.
Período de Matrícula – de 22 a 24/10/2014.
Atualização de Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – Dias  29 e 30/10/2014.
Artigo 12º - A listagem dos atendidos será afixada nas unidades escolares, devendo a mãe ou responsável legal tomar ciência 
do resultado do processamento.
Artigo 13º - A mãe ou o responsável legal do inscrito deverá comparecer no período estipulado no cronograma, na unidade 
escolar onde teve a opção atendida, para efetivar a matrícula.
§ 1º - O não comparecimento para a efetivação da matrícula no prazo estipulado, implicará na desistência da vaga atendida, 
sendo automaticamente cancelada a inscrição pelo próprio sistema.
§ 2º - Os inscritos que tiverem suas inscrições canceladas pela não efetivação de matrícula no prazo estipulado, deverão 
inscrever-se para concorrer a novo processamento. 
§ 3º - As vagas remanescentes do não comparecimento dos inscritos atendidos para efetivação das matrículas serão ofere-
cidas no processamento subsequente.
Artigo 14º – No ato da matrícula, a mãe ou responsável deverá apresentar os seguintes documentos:-
I - cópia da certidão de nascimento;
II - cópia da carteira de vacina atualizada;
III – cópia do comprovante de residência;
IV – cópia do comprovante de trabalho da mãe ou do responsável legal;
V - quando for transferência, apresentar a declaração da unidade escolar onde estiver matriculado, contendo a etapa e o 
período que frequenta.
Artigo 15º - O aluno que concorrer a uma vaga de transferência e não for atendido terá garantida a sua vaga na unidade 
escolar onde se encontrava matriculado no ato da inscrição.
§ 1º - O aluno que concorrer a uma vaga de transferência e tiver uma de suas opções atendidas, somente perderá a vaga da 
unidade escolar de origem (vaga potencial) a partir do momento da efetivação da matrícula na unidade escolar atendida.
§ 2º - A mãe ou responsável que não efetuar a matrícula, caso a opção atendida não seja de seu interesse, permanecerá na 
vaga de sua unidade escolar de origem, onde tem assegurado.
§ 3º - O não comparecimento para a efetivação da matrícula será aplicado automaticamente às regras previstas do artigo 
15, parágrafos 1º e 2º, implicando no cancelamento automático da inscrição pelo sistema e a vaga será considerada rema-
nescente.
SEÇÃO V
DIRETOR DA UNIDADE ESCOLAR
RESPONSABILIDADES
Artigo 16º - O diretor da unidade escolar deverá atualizar e conferir o número de vagas por etapa e período a serem ofereci-
das em sua unidade escolar conforme os cronogramas.
Parágrafo Único - Será de total responsabilidade do diretor da unidade escolar a conferência e a atualização das vagas cons-
tantes no sistema. Não caberá a secretaria a atualização através de e-mail ou telefone. 
Artigo 17º - No período de efetivação de matrícula, será de total responsabilidade do diretor da unidade escolar atendida, 
informar no Sistema Central de Vagas o comparecimento e a matrícula do inscrito atendido.
§ 1 - O diretor que não cumprir o prazo estipulado deverá encaminhar Memorando protocolado diretamente ao Departa-
mento de Gestão Escolar, esclarecendo os motivos.
§ 2º - A secretaria utiliza os dados da criança, desde sua inscrição, até o comparecimento ou não comparecimento para 
efetivar a matrícula em relatórios encaminhados para o Poder Judiciário.
Artigo 18 - Após o período de efetivação de matrícula, o diretor deverá imprimir o relatório de transferência expedida de sua 
unidade escolar, para atualização do prontuário dos alunos que foram transferidos para outra unidade escolar.
SEÇÃO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 19º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Negócios Jurídicos.
Artigo 20º - Esta Resolução deverá ser fixada em lugar visível para ampla divulgação, ficando revogada a Resolução da 
SME nº 663/2013, de 19/09/2013.
Artigo 21º - Publicada e registrada no Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, no dia 23 de janeiro de 2014.

GERALDO MIGUEL DE MAcEDO
SECRETáRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

eDITAl De ChAMAMenTO – 003/2014
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público 
nº 01/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no referido Edital, no perí-
odo de 27 a 31 de janeiro de 2014, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça 
dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– PROFESSOR EDUCAÇÃO BáSICA

NOME RG CLASSIFICAÇÃO

LUCIANA DE CARVALHO MACHADO 18.602.038 164º

MAGDA ALEXANDRE FERREIRA TERRA 28.652.269-X 165º

JAEL VIEIRA MACEDO 28.412.068-6 166º

ANDREA ALVES FEITOSA BONINI 29.531-980-X 167º

ELZA DE BARROS LIMA 14.442.639 168º

DALVINA FERREIRA CAMPOS VIEIRA 26.774.725 169º

KARINA TOLER TENAN 24.246.007-0 170º

SONIA NALU DE LIMA ROLIM DE GOES 15.494.039-2 171º

RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA FERRAZ 26.774.355-5 172º

VALQUIRIA RODRIGUES CAVALHEIRO 30.111.260 173º

DANIELA APARECIDA ORSI DA SILVA 29.378.622-7 174º

DANIELA AMARAL DOS SANTOS 34.075.033-9 175º

KATIELE SOUTO MATSUZAKI 42.697.260 176º

ELIANE PEDREIRA DAGOLA FERREIRA 15.975.089-1 177º

SILENE MARIA DE FARIA ANDRADE 23.749.630-6 178º

PATRICIA DOS SANTOS PLENS 33.216.511-5 179º

SIMONE DE JESUS MAIA FERREIRA 43.070.681 180º

GABRIELA DE BARROS MORAES 41.020.424 181º

ANA PAULA LOURENÇO 24.952.561-6 182º

ANA LAURA RODRIGUES SOARES 33.202.828-8 183º

LYDIANE VIEIRA SANTOS FERREIRA 34.474.079-1 184º

ERICA LILÉIA ALVES DE ALMEIDA 41.448.759 185º

VALQUIRIA DOS SANTOS DINIZ 23.959.522-1 186º

THAIS CHAGAS CORREA DE OLIVEIRA 43.225.103-0 187º

GIOVANNA PILOTO DE CASTRO 41.020.544 188º

FERNANDA CRISTINA MARINHO LERA 27.857.329-0 189º

VALDICLÉIA BERNARDO VIEIRA DA 40.208.995-9 190º

ROSANE CARDOSO DOS SANTOS COSTA 32.787.235-4 191º

DIVANILDA BUENO FRAGOSO 13.207.278-6 192º

CINIRA ALVES DE PAIVA MESSIAS 20.832.531 193º

FERNANDA DA SILVA PAUS 42.748.890 194º

ELAINE CRISTINA RAMOS DE 27.056.334 195º

BRUNO FELIPE MACIEL VILAR 41.021.504-1 196º

KATIA ALVES FOGAÇA 40.425.228-X 197º

FLAVIA CRISTINA MEIRA DA SILVA 27.641.650-8 198º

ROSE APARECIDADA SILVA MARCIANO 22.456.305 199º

CRISTINA APARECIDA SANTOS 33.130.596-3 200º

BRUNA CAMARGO PALADINO 41.020.949-1 201º

MARIA LELIANE ROCHA KORTZ 9.720.151-0 202º

ERCIVAL ELUINO CIRINEU 7.192.841-8 203º

DULCINÉIA APARECIDA NUNES CORREA 30.857.665-2 204º

ANGELA MARIA DE MEDEIROS GARCIA 16.794.076 205º

GIOVANA  BONIN WELLENDORF 32.787.969-5 206º

PATRICIA RODRIGUES FERRAZ SOUZA 20.254.667 207º

MILENE DA SILVA RODRIGUES 40.929.936 208º

RENATA FERNANDA NANINI DA COSTA 23.095.859-X 209º

FABIANA APARECIDA GONÇALVES 34.389.313-7 210º

MARIA FERNANDA MACAM FRANCISCONI 43.738.953-4 211º

MARIA  ISABEL DE OLIVEIRA FIUZA 22.656.967-6 212º

VIVIANE TAVARES 28.793.987-X 213º

ALESSANDRA RIBEIRO COX 33.992.432-9 214º

SIMONE CRISTINA FURTADO 19.836.515-9 215º

EVA CRISTINA DOS SANTOS 29.532.055-2 216º

LILIAN CRISTIANE DO AMARAL 41.020.978-8 217º

CLAUDIA BIZZIO PEREIRA DO VALE 24.952.189-1 218º

RENATA FERREIRA DUARTE 25.675.771-9 219º

MáRCIA APARECIDA LOPES MEDEIROS 39.777.333-X 220º

LUCIANA ALVES DE FREITAS 24.196.844 221º

ADRIANA CAMPOS VIEIRA 29.379.169-7 222º
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O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativo.
Itapetininga, 23 de janeiro de 2014.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

eDITAl De ChAMAMenTO – 004/2014
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público 
nº 01/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no referido Edital, no perí-
odo de 27 a 31 de janeiro de 2014, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça 
dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– PSICÓLOGA – Ref.11

NOME RG CLASSIFICAÇÃO

THAIS SOUSA E SILVA 33.860.469-8 09º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativo.
Itapetininga, 23 de janeiro de 2014.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

eDITAl De ChAMAMenTO – 013/2014
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, CONVOCA a(s) candidata(os) habilitada(os) no Processo 
Seletivo Simplificado nº 001/2013, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no 
referido Edital, no período de 27 a 31 de janeiro de 2014, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração 
de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse na nomeação 
para os empregos abaixo relacionados: 
COZINHEIRA 

NOME CLASSIFICAÇÃO

LUCIA DE FáTIMA NUNES DE OLIVEIRA 08º

LILIANE CRISTINA APARECIDA RODRIGUES 09º

FAXINEIRA 

NOME CLASSIFICAÇÃO

ELISETE DOS SANTOS TEIXEIRA 32º

CIRURGIÃO DENTISTA PARA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF

NOME CLASSIFICAÇÃO

MARIANA SILVA ALEIXO KOMYAMA 14º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativos.
Itapetininga, 23 de janeiro de 2014.

DR. FELIPE THIBES GALVÃO
SECRETáRIO DA SAÚDE

eDITAl De ChAMAMenTO – 013/2014
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, CONVOCA a(s) candidata(os) habilitada(os) no Processo 
Seletivo Simplificado nº 002/2013, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no 
referido Edital, no período de 27 a 31 de janeiro de 2014, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração 
de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse na nomeação 
para os empregos abaixo relacionados: 
MÉDICO GINECOLOGISTA 

NOME CLASSIFICAÇÃO

MARCELO TETSUO IKEGAMI 05º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativos.
Itapetininga, 23 de janeiro de 2014.

DR. FELIPE THIBES GALVÃO
SECRETáRIO DA SAÚDE

eDITAl De ChAMAMenTO – 013/2014
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, CONVOCA a(s) candidata(os) habilitada(os) no Processo 
Seletivo Simplificado nº 003/2013, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no 
referido Edital, no período de 27 a 31 de janeiro de 2014, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração 
de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse na nomeação 
para os empregos abaixo relacionados: 
AJUDANTE GERAL 

NOME CLASSIFICAÇÃO

DOUGLAS RIBEIRO NUNES 09º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativos.
Itapetininga, 23 de janeiro de 2014.

DR. FELIPE THIBES GALVÃO
SECRETáRIO DA SAÚDE

eDITAl De ChAMAMenTO – 013/2014
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, CONVOCA a(s) candidata(os) habilitada(os) no Processo 
Seletivo Simplificado nº 004/2013, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no 
referido Edital, no período de 27 a 31 de janeiro de 2014, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração 
de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse na nomeação 
para os empregos abaixo relacionados: 
PSICOLOGA 

NOME CLASSIFICAÇÃO

ELIANE CRISTINA DIAS DE ALMEIDA 05º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativos.
Itapetininga, 23 de janeiro de 2014.

DR. FELIPE THIBES GALVÃO
SECRETáRIO DA SAÚDE

                                                         
PORTARIA nº 30, De 15 De JAneIRO De 2014

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear a Senhora Regina Célia Marques de Oliveira, no cargo em comissão de Assessora, Ref. I, lotada no Fundo 
Social de Solidariedade, junto a Secretaria Municipal de Gabinete, a partir de 20/01/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

PORTARIA nº 42, De 21 De JAneIRO De 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais:
Considerando o relatório final apresentado pela Comissão Permanente Processante no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 06/2012; 
Considerando a Deliberação nº 205/2014-01 da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, resolve:
Art. 1º Demitir, por abandono do cargo, o funcionário Clodoaldo Bonotto Miranda, vigia, ref. 4, lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Educação, nos termos do artigo 73, art. 230, inciso III, c/c art. 236 da Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008 
(Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itapetininga).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA nº 43, De 21 De JAneIRO De 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais:
Considerando o relatório final apresentado pela Comissão Permanente Processante no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 10/2012; 
Considerando a Deliberação nº 204/2014-01 da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, resolve:
Art. 1º Demitir, por abandono do cargo e inassiduidade habitual, o funcionário Joaquim Domingues Paes, Serviços Gerais, 
ref. 03, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços, nos termos do artigo 73, art. 74, art. 230, incisos III e IV, c/c 
art. 236 e 237 todos da Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Itapetininga).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA nº 44, De 21 De JAneIRO De 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e
Considerando o constante no requerimento nº 1733/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a Senhora Creusa Correa Baltezan, Professora de Educação Básica II – Funda-
mental, Faixa 04, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 27/01/2014, nos termos do art. 137, da Lei Complementar 
nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA nº 45, De 21 De JAneIRO De 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 1724/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Prorrogar afastamento sem vencimento, a pedido, da funcionária Aline Aparecida do Amaral Santos, Auxiliar de 
Educação, Ref. 07, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01/12/2013, nos termos do artigo 137, da Lei 
Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA nº 46, De 21 De JAneIRO De 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:
Art. 1º Ficam nomeados os funcionários abaixo relacionados para compor a Comissão Especial para Elaboração da Propos-
ta Técnica dos Cargos Efetivos para Concurso Público na área da Saúde:
Fabio dos Santos Nascimento – Supervisor de Saúde;
Liliane Aparecida Pacagnella Perizzato Simeoni – Diretora do Departamento de Atenção em Saúde;
Patrícia Nazareth Fonseca Motta – Departamento de Gestão e Educação em Saúde;
Maria Luiza Rodrigues de Carvalho Rolim – Representante do Departamento de Gestão de Pessoas;
Felipe Toledo Del Poço da Cruz – Sub Procurador do Município.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA nº 47, De 22 De JAneIRO De 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:
Art. 1º Ficam nomeados os funcionários abaixo relacionados para compor a Comissão Organizadora para acompanhamen-
to das ações do Processo Seletivo Simplificado para seleção de Diretores dos CEC - Centro de Educação Complementar, de 
acordo com a Resolução SME Nº 05/2014, de 15 de janeiro de 2014.
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Ana Paula Ferreira Buzzo - Supervisor de Ensino:
Maria de Fátima nascimento - Diretora do Departamento Pedagógico;
Neusa Aparecida Gomes de Oliveira Galvão de Souza - Supervisor de Ensino;
Renata Aparecida Palmeira de Noronha- Supervisor de Ensino;
Sandra Maria Silva - Assessor Pedagógico;
Tânia de Araújo Siqueira Campos - Assessor Pedagógico;
Vanda Benedita Leme Romanha – Supervisor de Ensino.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA nº 48, De 22 De JAneIRO De 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito as Portarias nº 642, de 17/10/2013 e nº 660, de 23/10/2013, do Processo Seletivo Simplificado 
PROJOVEM Urbano 2013, por não entrarem em exercício.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA nº 49, De 22 De JAneIRO De 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:
Art. 1º Admitir em vista de aprovação em Processo Seletivo Simplificado Projovem Urbano 2013, devidamente homolo-
gado em, 03/10/2013, nos termos da RESOLUÇÃO CD/FNDE n. 54, de 21/12/2012, RESOLUÇÃO CD/FNDE n. 29, de 
3/7/2013, no emprego abaixo relacionado:
EDUCADOR – LÍNGUA INGLESA – PROJOVEM 2013
A PARTIR DO DIA 17/12/2013

Nome RG Class

PAULA ARIANE ROLIM DE CAMPOS PADULA 24.547.658-1 1º 

EDUCADOR – CIÊNCIAS NATURAIS – PROJOVEM 2013
A PARTIR DO DIA 17/12/2013

Nome RG Class

THALES AUGUSTO DE MIRANDA MEDEIROS 33.278.145-8 1º 

EDUCADOR – SALA DE ACOLHIMENTO – PROJOVEM 2013
A PARTIR DO DIA 17/12/2013

Nome RG Class

MARIANE APARECIDA BUENO 40.341.732-6 1º 

EDUCADOR – CIÊNCIAS HUMANAS – PROJOVEM 2013
A PARTIR DO DIA 17/12/2013

Nome RG Class

ADILSON DINIZ LIBÂNEO 18.107.067-4 2º 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA nº 50, De 23 De JAneIRO De 2014
Luis Antonio di Fiori fiores costa, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais,
Considerando que o Sr. Rogelio Barcheti Urrea - Secretário Municipal de Promoção Social solicitou férias, e 
Considerando que na sua ausência deverá ser designado um Secretário para responder interinamente pela Secretaria, 
resolve: 
Art. 1º Designar o Sr. Jean Carlos Nunes Oliveira - Secretário Municipal de Governo, para responder interinamente 
pela Secretaria de Promoção Social, do período de 27/01/2014 a 05/02/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA nº 51, De 23 De JAneIRO De 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 2660/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Daniele Mara Vendramine Nunes Moraes, do cargo em comissão de Diretora, 
Ref. V, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 22/01/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA nº 52, De 23 De JAneIRO De 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 2257/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Prorrogar afastamento sem vencimento, a pedido, do Senhor Valdecir Benedito Lopes, Auxiliar de Educação, 
Ref. 07, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01/02/2014, nos termos do artigo 137, da Lei Com-
plementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA nº 53, De 23 De JAneIRO De 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, e
Considerando o constante no requerimento nº 2487/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a Senhora Maria Eliana Ferreira Silva, Auxiliar de Educação, Ref. 07, 
lotada na Secretaria da Educação, a partir de 22/01/2014, nos termos do art. 135, da Lei Complementar nº 26, de 
27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA nº 54, De 23 De JAneIRO De 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Admitir, a partir de 28 DE JANEIRO DE 2014, tendo em vista a classificação obtida no Processo Seletivo 
Simplificado nº 004/2013, devidamente homologado, no emprego abaixo relacionado:

MÉDICO SOCORRISTA SAMU

NOME CLASSIFICAÇÃO

JOAO AIRES FIGUEIREDO 01º

RENE COLOMBO 04º

VAGNER GUERRERO RINALDO 05º

ALTINO AGUERA BARBOSA 06º

MILENA CRISTINA SEVERI 07º

SAMUEL TADEU DE LARA ARAUJO 11º

SERGIO NOBUO KONNO 12º

MARIANNE BASSETO BRAGA 15º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA nº 55, De 23 De JAneIRO De 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Admitir, a partir de 28 DE JANEIRO DE 2014, tendo em vista a classificação obtida no Processo Seletivo 
Simplificado nº 004/2013, devidamente homologado, no emprego abaixo relacionado:

MÉDICA PRONTO ATENDIMENTO RIO BRANCO

NOME CLASSIFICAÇÃO

JACQUELINE CARDOZO VIEIRA 02º

MARCIA APARECIDA AMARAL PEREIRA 03º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA nº 56, De 23 De JAneIRO De 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Admitir, a partir de 28 DE JANEIRO DE 2014, tendo em vista a classificação obtida no Processo Seletivo 
Simplificado nº 003/2013, devidamente homologado, no emprego abaixo relacionado:

MÉDICO CLÍNICO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF

NOME CLASSIFICAÇÃO

MARCELO CAMARINHA NOGUEIROL 01º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA nº 57, De 23 De JAneIRO De 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Admitir, a partir de 28 DE JANEIRO DE 2014, tendo em vista a classificação obtida no Processo Seletivo 
Simplificado nº 002/2013, devidamente homologado, no emprego abaixo relacionado:

TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA (TARM)

NOME CLASSIFICAÇÃO

LAURA DE ALMEIDA VAZ 11º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
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hOMOlOGAÇÃO DO PReGÃO PReSenCIAl nº 90/2013 (SISTeMA De ReGISTRO De PReÇOS)
Processo n°. 131/2013, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PODA E CORTE DE áRVORES, INCLUINDO SERVIÇOS DE TRITURAÇÃO, REMOÇÃO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS 
ATÉ O ECO PONTO – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes:
CERNE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP
    CNPJ: 69.348.845/0001-79

Item Descrição Qtde U. 
Med

Vr.Unit. Vr.Total

1 CORTE de árvore de médio porte, num total de 100 (cem) exemplares arbóreos, no perímetro urbano do município;
Entende-se por árvores de médio porte, aquelas com altura entre 5 e 10 m; e grande porte, os indivíduos arbóreos acima de 10 m (Manual Técnico de Arborização 
Urbana da Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2ª edição, 2.005).
Deverá manter os equipamentos em perfeita condições de funcionamento;
O corte de árvores de médio porte só poderão ser executados mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente deste 
município, através de Ordem de Serviço específica, rigorosamente de acordo com as Leis Ambientais vigentes e sob orientação de engenheiro agrônomo pertencente 
ao corpo técnico da contratante;
Qualquer tipo de intervenção envolvendo a rede elétrica, a mesma deverá ser providenciada pela Contratada junto à Concessionária de Energia Elétrica local; As ati-
vidades de corte de árvores deverão contar com apoio de equipamento (caminhão guindaste tipo munck) para auxiliar nos trabalhos. O caminhão só poderá içar lança 
após estar devidamente aterrado com conjunto de terra com proteção mínima para 15 KV para devida proteção em cortes de arvores próximo a rede elétrica de alta 
tensão ou baixa tensão;
O trabalhador deverá obrigatoriamente usar conjunto completo de segurança composto de óculos, capacete com jugular, cinto de segurança com cordão umbilical e 
luva de proteção elétrica de 15 KV/20.000 volts;
Deverá ainda ser emitido ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, assinada e devidamente recolhida em nome dos Engenheiros responsáveis, da área agronômica 
e elétrica.
Os detritos resultantes do corte de árvores, deverão ser triturados pela contratada, em local adequado, definido após entendimento entre a contratante e contratada, re-
sultando em granulometria próxima a dos "cavacos". Todos os resíduos deverão ser transportados em caminhão disponibilizado pela contratada (modelo a ser definido 
pela prestadora de serviços) e que melhor atenda a demanda, sendo que após, os resíduos deverão ser depositado em local adequado informado pela municipalidade 
para quando possível, até mesmo ser vendido em leilão público, do qual os recursos advindos serão revertidos para o Fundo Social de Solidariedade do Município.
Deverá ainda o local onde os trabalhos forem realizados ficar isento de qualquer resíduo resultante do mesmo, sejam eles: folhas verdes, secas, pequenos galhos, ma-
deira triturada; ao final deverá ser feita, se necessário, uma pequena varrição no local onde o serviço foi executado.
Caso o local esteja "sujo" antes do início da execução dos trabalhos, isso deverá constar em breve relatório com fotos.
Para a execução dos serviços de corte de árvores de médio porte, a contratada deverá colocar à disposição no mínimo a seguinte estrutura funcional:
MÃO-DE-OBRA - Equipe Especializada de Podadores e Supressores (quantitativos mínimos)
01 (um) Engenheiro Agrônomo;
01 (um) Engenheiro Eletricista;
02 (dois) motoristas;
01 (um) motosserrista;
02 (dois) operador de moto poda;
01 (um) ajudante.
Os engenheiros relacionados atuarão como responsáveis técnicos, em suas respectivas áreas.
Equipamentos / Ferramental
I. 01 - caminhão munck com lança de no mínimo 17 metros com cesto de fibra isolado em 15 KV (o caminhão não necessariamente tem de ser propriedade da contra-
tada, podendo o mesmo ser alugado);
II. 01 - caminhão (modelo a ser definido pela contratada) para acondicionamento e transporte de resíduos, até o local que constar da ordem de serviço;
III - Triturador de galhos e troncos que reduza o volume de madeira a granulometria de "cavaco";
IV. Alicate de poda;
V. Serras;
VI. Serrotes;
VII. Cordas;
VIII. Moto-serra;
IX. Moto-poda;
X. Tifor;
XI. Vassoura
XII. Pá para limpeza de varrição.
Compete ainda a contratada:
Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, bem como seguros.
Todos os funcionários destacados pela contratada para a execução dos serviços supracitados deverão apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizado com a iden-
tificação, assim como os veículos empregados deverão conter a inscrição: A SERVIÇO DA PREFEITURA, com caracteres legíveis e em bom estado de apresentação.
Executar o fornecimento/serviço conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades da Secretaria, sempre após a emissão da ordem de serviço, 
fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa;
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem a prévia anuência do CONTRATANTE;
Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segu-
rança no trabalho;
Caberá à contratada manter os uniformes de toda a sua equipe em perfeito estado de conservação, procedendo as substituições de acordo com a legislação, total ou 
parcialmente, ao longo de todo o período de vigência do contrato, devidamente padronizadas e em quantidade suficiente para uso de todos os funcionários destacados 
para o exercício regular de atividades externas.
A Contratada deverá ter especiais cuidados de segurança nos trabalhos em altura, rede aérea eletrificada, uso de escadas, trabalhos em vias de grande fluxo de veículos 
e pedestres, ferramentas manuais. Todas as condições devem ser avaliadas antes de se determinar um trabalho.
A contratada deverá providenciar a substituição de qualquer funcionário seu que vier a ser declarado inadequado para o exercício da função, seja por imperícia técnica 
ou por atitude considerada inconveniente, cabendo à fiscalização determiná-la através de comunicação formal, justificando seu ato e estabelecendo o prazo máximo 
para o atendimento, que não poderá ser superior a 24 (vinte e quatro) horas.
Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empre-
gados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados;
Os serviços serão pagos através de medições mensais, após a aprovação do Engenheiro responsável, indicado pela municipalidade como gestor do referido contrato.

100 SV R$793,00 R$79.300,00
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2 CORTE de árvore de grande porte, num total de 100 (cem) exemplares arbóreos, no perímetro urbano do município;
Entende-se por árvores de médio porte, aquelas com altura entre 5 e 10 m; e grande porte, os indivíduos arbóreos acima de 10 m (Manual Técnico de Arborização 
Urbana da Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2ª edição, 2.005).
Deverá manter os equipamentos em perfeita condições de funcionamento;
O corte de árvores de grande porte só poderão ser executados mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente deste 
município, através de Ordem de Serviço específica, rigorosamente de acordo com as Leis Ambientais vigentes e sob orientação de engenheiro agrônomo pertencente 
ao corpo técnico da contratante;
Qualquer tipo de intervenção envolvendo a rede elétrica, a mesma deverá ser providenciada pela Contratada junto à Concessionária de Energia Elétrica local;
As atividades de corte de árvores deverão contar com apoio de equipamento (caminhão guindaste tipo munck) para auxiliar nos trabalhos. O caminhão só poderá içar 
lança após estar devidamente aterrado com conjunto de terra com proteção mínima para 15 KV para devida proteção em cortes de arvores próximo a rede elétrica de 
alta tensão ou baixa tensão;
O trabalhador deverá obrigatoriamente usar conjunto completo de segurança composto de óculos, capacete com jugular, cinto de segurança com cordão umbilical e 
luva de proteção elétrica de 15 KV/20.000 volts;
Deverá ainda ser emitido ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, assinada e devidamente recolhida em nome dos Engenheiros responsáveis, da área agronômica 
e elétrica.
Os detritos resultantes do corte de árvores, deverão ser triturados pela contratada, em local adequado, definido após entendimento entre a contratante e contratada, re-
sultando em granulometria próxima a dos "cavacos". Todos os resíduos deverão ser transportados em caminhão disponibilizado pela contratada (modelo a ser definido 
pela prestadora de serviços) e que melhor atenda a demanda, sendo que após, os resíduos deverão ser depositado em local adequado informado pela municipalidade 
para quando possível, até mesmo ser vendido em leilão público, do qual os recursos advindos serão revertidos para o Fundo Social de Solidariedade do Município. De-
verá ainda o local onde os trabalhos forem realizados ficar isento de qualquer resíduo resultante do mesmo, sejam eles: folhas verdes, secas, pequenos galhos, madeira 
triturada; ao final deverá ser feita, se necessário, uma pequena varrição no local onde o serviço foi executado.
Caso o local esteja "sujo" antes do início da execução dos trabalhos, isso deverá constar em breve relatório com fotos.
Para a execução dos serviços de corte de árvores de grande porte, a contratada deverá colocar à disposição no mínimo a seguinte estrutura funcional:
MÃO-DE-OBRA - Equipe Especializada de Podadores e Supressores (quantitativos mínimos)
01 (um) Engenheiro Agrônomo;
01 (um) Engenheiro Eletricista;
02 (dois) motoristas;
01 (um) motosserrista;
02 (dois) operador de moto poda;
01 (um) ajudante.
Os engenheiros relacionados atuarão como responsáveis técnicos, em suas respectivas áreas.
Equipamentos / Ferramental
I. 01 - caminhão munck com lança de no mínimo 17 metros com cesto de fibra isolado em 15 KV (o caminhão não necessariamente tem de ser propriedade da contra-
tada, podendo o mesmo ser alugado);
II. 01 - caminhão (modelo a ser definido pela contratada) para acondicionamento e transporte de resíduos, até o local que constar da ordem de serviço;
III - Triturador de galhos e troncos que reduza o volume de madeira a granulometria de"cavaco";
IV. Alicate de poda;
V. Serras;
VI. Serrotes;
VII. Cordas;
VIII. Moto-serra;
IX. Moto-poda;
X. Tifor;
XI. Vassoura
XII. Pá para limpeza de varrição.
Compete ainda a contratada:
Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, bem como seguros.
Todos os funcionários destacados pela contratada para a execução dos serviços supracitados deverão apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizado com a iden-
tificação, assim como os veículos empregados deverão conter a inscrição: A SERVIÇO DA PREFEITURA, com caracteres legíveis e em bom estado de apresentação.
Executar o fornecimento/serviço conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades da Secretaria, sempre após a emissão da ordem de serviço, 
fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa;
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem a prévia anuência do CONTRATANTE;
Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segu-
rança no trabalho;
Caberá à contratada manter os uniformes de toda a sua equipe em perfeito estado de conservação, procedendo as substituições de acordo com a legislação, total ou 
parcialmente, ao longo de todo o período de vigência do contrato, devidamente padronizadas e em quantidade suficiente para uso de todos os funcionários destacados 
para o exercício regular de atividades externas.
A Contratada deverá ter especiais cuidados de segurança nos trabalhos em altura, rede aérea eletrificada, uso de escadas, trabalhos em vias de grande fluxo de veículos 
e pedestres, ferramentas manuais. Todas as condições devem ser avaliadas antes de se determinar um trabalho.
A contratada deverá providenciar a substituição de qualquer funcionário seu que vier a ser declarado inadequado para o exercício da função, seja por imperícia técnica 
ou por atitude considerada inconveniente, cabendo à fiscalização determiná-la através de comunicação formal, justificando seu ato e estabelecendo o prazo máximo 
para o atendimento, que não poderá ser superior a 24 (vinte e quatro) horas.
Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empre-
gados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados;
Os serviços serão pagos através de medições mensais, após a aprovação do Engenheiro responsável, indicado pela municipalidade como gestor do referido contrato.

100 SV R$1.290,00 R$129.000,00
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3 PODA DE ARVORES de médio porte, num total de 100 (cem) exemplares arbóreos, no perímetro urbano do município;
Entende-se por árvores de médio porte, aquelas com altura entre 5 e 10 m; e grande porte, os indivíduos arbóreos acima de 10 m (Manual Técnico de Arborização 
Urbana da Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2ª edição, 2.005).
Deverá manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento;
A poda de árvores de médio porte só poderão ser executadas mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente deste 
município, através de Ordem de Serviço específica, rigorosamente de acordo com as Leis Ambientais vigentes e sob orientação de engenheiro agrônomo pertencente 
ao corpo técnico da contratante;
Qualquer tipo de intervenção envolvendo a rede elétrica, a mesma deverá ser providenciada pela Contratada junto à Concessionária de Energia Elétrica local;
As atividades de podas de árvores deverão contar com apoio de equipamento (caminhão guindaste tipo munck) para auxiliar nos trabalhos. O caminhão só poderá içar 
lança após estar devidamente aterrado com conjunto de terra com proteção mínima para 15 KV para devida proteção em podas de arvores próximo a rede elétrica de 
alta tensão ou baixa tensão;
O trabalhador deverá obrigatoriamente usar conjunto completo de segurança composto de óculos, capacete com jugular, cinto de segurança com cordão umbilical e 
luva de proteção elétrica de 15 KV/20.000 volts;
Deverá ainda ser emitido ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, assinada e devidamente recolhida em nome dos Engenheiros responsáveis, da área agronômica 
e elétrica.
Nas ramificações dos exemplares onde for feito o desbaste, deverão receber a aplicação de pasta cicatrizante, como forma de evitar o surgimento de doenças oriundas 
de fungos, bactérias e outros agentes biológicos, que possam vir a comprometer a fitossanidade do indivíduo arbóreo, bem como seu tempo de vida estimado.
Os detritos resultantes da poda de árvores, deverão ser triturados pela contratada, em local adequado, definido após entendimento entre a contratante e contratada, re-
sultando em granulometria próxima a dos "cavacos". Todos os resíduos deverão ser transportados em caminhão disponibilizado pela contratada (modelo a ser definido 
pela prestadora de serviços) e que melhor atenda a demanda, sendo que após, os resíduos deverão ser depositado em local adequado informado pela municipalidade 
para quando possível, até mesmo ser vendido em leilão público, do qual os recursos advindos serão revertidos para o Fundo Social de Solidariedade do Município. De-
verá ainda o local onde os trabalhos forem realizados ficar isento de qualquer resíduo resultante do mesmo, sejam eles: folhas verdes, secas, pequenos galhos, madeira 
triturada; ao final deverá ser feita, se necessário, uma pequena varrição no local onde o serviço foi executado.
Caso o local esteja "sujo" antes do início da execução dos trabalhos, isso deverá constar em breve relatório com fotos.
Para a execução dos serviços de poda de árvores de médio porte, a contratada deverá colocar à disposição no mínimo a seguinte estrutura funcional:
MÃO-DE-OBRA - Equipe Especializada de Podadores e Supressores (quantitativos
mínimos)
01 (um) Engenheiro Agrônomo*
01 (um) Engenheiro Eletricista*
02 (dois) motoristas;
01 (um) motosserrista;
02 (dois) operador de moto poda;
01 (um) ajudante.
Os engenheiros relacionados atuarão como responsáveis técnicos, em suas respectivas áreas.
Equipamentos / Ferramental
I. 01 - caminhão munck com lança de no mínimo 17 metros com cesto de fibra isolado em 15 KV (o caminhão não necessariamente tem de ser propriedade da contra-
tada, podendo mesmo ser alugado);
II. 01 - caminhão (modelo a ser definido pela contratada) acondicionamento e transporte de resíduos, até o "Eco-Ponto", situado a Rua Orlando Scotto, n° 289, Vila 
Prado;
III - Triturador de galhos e troncos que reduza o volume de madeira a granulometria
definida como "cavaco";
IV. Alicate de poda;
V. Serras;
VI. Serrotes;
VII. Cordas;
VIII. Moto-serra;
IX. Moto-poda;
X. Tifor;
XI. Vassoura
XII. Pá para limpeza de varrição.
Compete ainda a contratada:
Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, bem como seguros.
Todos os funcionários destacados pela contratada para a execução dos serviços supracitados deverão apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizado com a iden-
tificação, assim como os veículos empregados deverão conter a inscrição: A SERVIÇO DA PREFEITURA, com caracteres legíveis e em bom estado de apresentação.
Executar o fornecimento/serviço conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades da Secretaria, sempre após a emissão da ordem de serviço, 
fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa;
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem a prévia anuência do CONTRATANTE;
Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segu-
rança no trabalho;
Caberá à contratada manter os uniformes de toda a sua equipe em perfeito estado de conservação, procedendo as substituições de acordo com a legislação, total ou 
parcialmente, ao longo de todo o período de vigência do contrato, devidamente padronizadas e em quantidade suficiente para uso de todos os funcionários destacados 
para o exercício regular de atividades externas.
A Contratada deverá ter especiais cuidados de segurança nos trabalhos em altura, rede aérea eletrificada, uso de escadas, trabalhos em vias de grande fluxo de veículos 
e pedestres, ferramentas manuais. Todas as condições devem ser avaliadas antes de se determinar um trabalho.
A contratada deverá providenciar a substituição de qualquer funcionário seu que vier a ser declarado inadequado para o exercício da função, seja por imperícia técnica 
ou por atitude considerada inconveniente, cabendo à fiscalização determiná-la através de comunicação formal, justificando seu ato e estabelecendo o prazo máximo 
para o atendimento, que não poderá ser superior a 24 (vinte e quatro) horas.
Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empre-
gados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados;
Os serviços serão pagos através de medições mensais, após a aprovação do Engenheiro responsável, indicado pela municipalidade como gestor do referido contrato.

100 SV R$324,90 R$32.490,00
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4 PODA DE ARVORES de grande porte, num total de 100 (cem) exemplares arbóreos, no perímetro urbano do município;
Entende-se por árvores de médio porte, aquelas com altura entre 5 e 10 m; e grande porte, os indivíduos arbóreos acima de 10 m (Manual Técnico de Arborização 
Urbana da Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2ª edição, 2.005).
Deverá manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento;
A poda de árvores de grande porte só poderão ser executadas mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente deste 
município, através de Ordem de Serviço específica, rigorosamente de acordo com as Leis Ambientais vigentes e sob orientação de engenheiro agrônomo pertencente 
ao corpo técnico da contratante;
Qualquer tipo de intervenção envolvendo a rede elétrica, a mesma deverá ser providenciada pela Contratada junto à Concessionária de Energia Elétrica local;
As atividades de podas de árvores deverão contar com apoio de equipamento (caminhão guindaste tipo munck) para auxiliar nos trabalhos. O caminhão só poderá içar 
lança após estar devidamente aterrado com conjunto de terra com proteção mínima para 15 KV para devida proteção em podas de arvores próximo a rede elétrica de 
alta tensão ou baixa tensão;
O trabalhador deverá obrigatoriamente usar conjunto completo de segurança composto de óculos, capacete com jugular, cinto de segurança com cordão umbilical e 
luva de proteção elétrica de 15 KV/20.000 volts;
Deverá ainda ser emitido ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, assinada e devidamente recolhida em nome dos Engenheiros responsáveis, da área agronômica 
e elétrica.
Nas ramificações dos exemplares onde for feito o desbaste, deverão receber a aplicação de pasta cicatrizante, como forma de evitar o surgimento de doenças oriundas 
de fungos, bactérias e outros agentes biológicos, que possam vir a comprometer a fitossanidade do indivíduo arbóreo, bem como seu tempo de vida estimado.
Os detritos resultantes da poda de árvores, deverão ser triturados pela contratada, em local adequado, definido após entendimento entre a contratante e contratada, re-
sultando em granulometria próxima a dos "cavacos". Todos os resíduos deverão ser transportados em caminhão disponibilizado pela contratada (modelo a ser definido 
pela prestadora de serviços) e que melhor atenda a demanda, sendo que após, os resíduos deverão ser depositado em local adequado informado pela municipalidade 
para quando possível, até mesmo ser vendido em leilão público, do qual os recursos advindos serão revertidos para o Fundo Social de Solidariedade do Município. De-
verá ainda o local onde os trabalhos forem realizados ficar isento de qualquer resíduo resultante do mesmo, sejam eles: folhas verdes, secas, pequenos galhos, madeira 
triturada; ao final deverá ser feita, se necessário, uma pequena varrição no local onde o serviço foi executado.
Caso o local esteja "sujo" antes do início da execução dos trabalhos, isso deverá constar em breve relatório com fotos.
Para a execução dos serviços de poda de árvores de grande porte, a contratada deverá colocar à disposição no mínimo a seguinte estrutura funcional:
MÃO-DE-OBRA - Equipe Especializada de Podadores e Supressores (quantitativos mínimos)
01 (um) Engenheiro Agrônomo*
01 (um) Engenheiro Eletricista*
02 (dois) motoristas;
01 (um) motosserrista;
02 (dois) operador de moto poda;
01 (um) ajudante.
Os engenheiros relacionados atuarão como responsáveis técnicos, em suas respectivas áreas.
Equipamentos / Ferramental
I. 01 - caminhão munck com lança de no mínimo 17 metros com cesto de fibra isolado em 15 KV (o caminhão não necessariamente tem de ser propriedade da contra-
tada, podendo mesmo ser alugado);
II. 01 - caminhão (modelo a ser definido pela contratada) acondicionamento e transporte de resíduos, até o "Eco-Ponto", situado a Rua Orlando Scotto, n° 289, Vila 
Prado;
III - Triturador de galhos e troncos que reduza o volume de madeira a granulometria
definida como "cavaco";
IV. Alicate de poda;
V. Serras;
VI. Serrotes;
VII. Cordas;
VIII. Moto-serra;
IX. Moto-poda;
X. Tifor;
XI. Vassoura
XII. Pá para limpeza de varrição.
Compete ainda a contratada:
Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, bem como seguros.
Todos os funcionários destacados pela contratada para a execução dos serviços supracitados deverão apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizado com a iden-
tificação, assim como os veículos empregados deverão conter a inscrição: A
SERVIÇO DA PREFEITURA, com caracteres legíveis e em bom estado de apresentação.
Executar o fornecimento/serviço conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades da Secretaria, sempre após a emissão da ordem de serviço, 
fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa;
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem a prévia anuência do CONTRATANTE;
Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segu-
rança no trabalho;
Caberá à contratada manter os uniformes de toda a sua equipe em perfeito estado de conservação, procedendo as substituições de acordo com a legislação, total ou 
parcialmente, ao longo de todo o período de vigência do contrato, devidamente padronizadas e em quantidade suficiente para uso de todos os funcionários destacados 
para o exercício regular de atividades externas.
A Contratada deverá ter especiais cuidados de segurança nos trabalhos em altura, rede aérea eletrificada, uso de escadas, trabalhos em vias de grande fluxo de veículos 
e pedestres, ferramentas manuais. Todas as condições devem ser avaliadas antes de se determinar um trabalho.
A contratada deverá providenciar a substituição de qualquer funcionário seu que vier a ser declarado inadequado para o exercício da função, seja por imperícia técnica 
ou por atitude considerada inconveniente, cabendo à fiscalização determiná-la através de comunicação formal, justificando seu ato e estabelecendo o prazo máximo 
para o atendimento, que não poderá ser superior a 24 (vinte e quatro) horas.
Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empre-
gados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados;
Os serviços serão pagos através de medições mensais, após a aprovação do Engenheiro responsável, indicado pela municipalidade como gestor do referido contrato.

100 SV R$524,00 R$52.400,00

Itapetininga, 20 de janeiro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

ReTIFICAÇÃO DO TeRMO De hOMOlOGAÇÃO DeCORRenTe DO PReGÃO PReSenCIAl nº 129/2013
Processo nº 204/2013. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. O Departamento de 
Gestão de Suprimentos e Contratos, ao analisar o Termo de Homologação do processo em epígrafe, verificou a necessidade de RETIFICAÇÃO do mesmo em relação aos valores readequados pela empresa vencedora RODRI-
GUES COM. DE PEÇAS E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME em relação ao Objeto licitado:
  Fica RETIFICADO a homologação em relação aos valores do Item 01, publicado no Semanário Oficial de Itapetininga na edição nº 399 do dia 21/12/2013, na pág. 07, conforme segue:   
  Onde se lê :
RODRIGUES COM. DE PEÇAS E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CNPJ: 17.260.263/0001-32

  Item Quant Unid Descrição Valor
Unit

Valor Total

1 4 SV LOCACAO DE VEICULO. Locação de 2 veículos para um período de 12 meses para serem utilizados em serviços de transporte conforme necessidade da Secretaria de Obras 
e Serviços, sendo 4.000 km livre, mensal, para cada veículo. Os veículos disponibilizados deverão ter 4 portas, ser 1.0, total flex, com ano não inferior à 2011, para 5 passageiros, 
com ar condicionado, combustível por conta da contratante, a conservação e manutenção bem como troca de óleo e lubrificante deverão ser de responsabilidade da contratada. 
Caso ocorra qualquer tipo de eventualidade com o veículo, que este fique impedido de prestar serviços à Prefeitura, o mesmo deverá ser substituído imediatamente com as mesmas 
características dos veículos contratados.
 A contratada é responsável pela contratação de seguros de responsabilidade civil para cobrir danos materiais e corporais à terceiros e Despesa Civil, sendo que a Apólice de 
Seguros deverá conter os valores mínimos de 
A) R$ 20.000,00 por passageiros com cobertura para morte, invalidez; 
B) R$ 30.000,00 contra danos materiais a terceiros; 
C) R$ 30.000,00 contra danos corporais a terceiros; sendo que o seguro não poderá ser cancelado durante a vigência da prestação do serviço. 
Eventuais multas deverão ser por conta da contratante.

R$ 4.000,00 R$ 16.000,00
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Leia-se:
RODRIGUES COM. DE PEÇAS E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CNPJ: 17.260.263/0001-32

Item Quant Unid Descrição Valor
Unit

Valor Total

1 4 SV LOCACAO DE VEICULO. Locação de 2 veículos para um período de 12 meses para serem utilizados em serviços de transporte conforme ne-
cessidade da Secretaria de Obras e Serviços, sendo 4.000 km livre, mensal, para cada veículo. Os veículos disponibilizados deverão ter 4 portas, 
ser 1.0, total flex, com ano não inferior à 2011, para 5 passageiros, com ar condicionado, combustível por conta da contratante, a conservação 
e manutenção bem como troca de óleo e lubrificante deverão ser de responsabilidade da contratada. 
Caso ocorra qualquer tipo de eventualidade com o veículo, que este fique impedido de prestar serviços à Prefeitura, o mesmo deverá ser subs-
tituído imediatamente com as mesmas características dos veículos contratados.
 A contratada é responsável pela contratação de seguros de responsabilidade civil para cobrir danos materiais e corporais à terceiros e Despesa 
Civil, sendo que a Apólice de Seguros deverá conter os valores mínimos de 
A) R$ 20.000,00 por passageiros com cobertura para morte, invalidez; 
B) R$ 30.000,00 contra danos materiais a terceiros; 
C) R$ 30.000,00 contra danos corporais a terceiros; sendo que o seguro não poderá ser cancelado durante a vigência da prestação do serviço. 
Eventuais multas deverão ser por conta da contratante.

R$ 1.000,00 R$ 48.000,00

Itapetininga, 20 de janeiro de 2014.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ReTIFICAÇÃO DO TeRMO De hOMOlOGAÇÃO DeCORRenTe DO PReGÃO PReSenCIAl nº 133/2013
Processo nº 214/2013. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO HR 50 E CAPACHOS DE VINIL PARA O PAÇO MUNICIPAL – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS - (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). O Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos, ao analisar o Termo de Homologação do processo em epígrafe, verificou a necessidade de RETIFICAÇÃO 
do mesmo em relação aos valores readequados pela empresa vencedora MANANCIAL COM. DE áGUA MINERAL E EMBALAGENS EM GERAL em relação ao Objeto licitado:
  Fica RETIFICADO a homologação em relação aos valores do Item 02, publicado no Semanário Oficial de Itapetininga na edição nº 400 do dia 28/12/2013, na pág. 08, conforme segue:  
  Onde se lê :
MANANCIAL COM DE áGUA MINERAL E EMBALAGENS EM GERAL
       CNPJ: 17.260.263/0001-32

Item Quant Emb Descrição Marca Vr.Unit Valor
Total

02 10 UN. CAPACHO DE VINIL FIBRA SINTÉTICA, NA COR PRETA,BORRACHA ANTIDERRAPANTE,
ESPESSURA MINIMA 10MM, RESISTENTE A áGUA , NAS MEDIDAS 1,40X 1,00

INOVA R$192,00 R$ 1.9200,00

Leia-se:
MANANCIAL COM DE áGUA MINERAL E EMBALAGENS EM GERAL
       CNPJ: 17.260.263/0001-32

Item Quant Emb Descrição Marca Vr.Unit Valor
Total

02 10 UN. CAPACHO DE VINIL FIBRA SINTÉTICA, NA COR PRETA,BORRACHA ANTIDERRAPANTE,
ESPESSURA MINIMA 10MM, RESISTENTE A áGUA , NAS MEDIDAS 1,40X 1,00

INOVA R$192,00 R$ 1.920,00

Itapetininga, 20 de janeiro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA
PREFEITO MUNICIPAL

MeMORAnDO n° 143/2014-01
ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribui-
ções que o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2013, 
RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados na deliberação protocolada 
sob o nº. 3734/2013-01, em Sindicância nº. 01/2014, determinando a respectiva Comissão sejam toma-
das todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresen-
tem relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 15 de janeiro de 2014.

SInDICânCIA n° 0001/2013
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 818, de 20 de 
dezembro de 2013, em atenção a DELIBERAÇÃO N° 3734/2013-01 do Ilmo. Secretário de Negócios 
Jurídicos, assim como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de 
junho de 2008, instaura o presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabi-
lidades mencionadas no referido memorando, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 15 de janeiro de 2014.
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

MeMORAnDO n° 144/2014-01
ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribui-
ções que o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2013, 
RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados no Requerimento protocola-
do sob o nº. 46203-138/2013, em Sindicância nº. 02/2014, determinando a respectiva Comissão sejam 
tomadas todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, 
apresentem relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 15 de janeiro de 2014.

SInDICânCIA n° 0001/2014
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 818, DE 20 de 
dezembro de 2013, em atenção ao REQUERIMENTO N° 46203-138/2013 e do despacho do Ilmo. Se-
cretário de Negócios Jurídicos, assim como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Com-
plementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, instaura o presente processo administrativo de sindicância 
para apuração das responsabilidades mencionadas no referido memorando, tendo como interessada a 
Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 15 de janeiro de 2013.
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

 
MeMORAnDO n° 185/2014-01

ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribui-
ções que o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2013, 
RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados no Memorando protocolado 
sob o nº. 10/2014, em Sindicância nº. 03/2014, determinando a respectiva Comissão sejam tomadas 
todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem 
relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.

Itapetininga, 24 de janeiro de 2014.

SInDICânCIA n° 0003/2014
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 818, DE 20 de 
dezembro de 2013, em atenção a DELIBERAÇÃO Nº 0246/2014-01 e do despacho do Ilmo. Secretário 
de Negócios Jurídicos, assim como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar 
nº. 26 de 27 de junho de 2008, instaura o presente processo administrativo de sindicância para apuração 
das responsabilidades mencionadas no referido memorando, tendo como interessada a Municipalidade 
de Itapetininga.
Itapetininga, 24 de janeiro de 2013.
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

RePUBlICAÇÃO e ReTIFICAÇÃO
PROCeSSO SeleTIVO SIMPlIFICADO nº 001/2014

A Prefeitura do Município de Itapetininga, republica e retifica as notas das etapas do Edital do Processo 
Seletivo Simplificado nº 001/2014. 
Informamos que a habilitação ou não dos candidatos estão  em ordem alfabética e em conformidade 
com o item  5. DAS ETAPAS; sub item  5.2.8  A 1ª Etapa – Análise Curricular terá caráter eliminatório 
e classificatório. A pontuação máxima obtida na 1ª Etapa: Análise Curricular é de 10 (dez) pontos para 
todos os empregos Temporários e considerar-se-ão aptos os candidatos com pontuação igual ou superior 
a 1 (um) ponto e sub item 5.3.5 A 2ª Etapa – Entrevista terá caráter eliminatório e classificatório. A pon-
tuação máxima obtida na 2ª Etapa: Entrevista é de 10 (dez) pontos para todos os empregos e considerar-
-se-ão aptos os candidatos com pontuação igual ou superior a 4 (quatro) pontos.
 A classificação será a somatória dos resultados obtidos nas 1ª Etapa e 2ª Etapa, não podendo ser inferior 
a 5,0 (cinco) pontos.
Onde se lê:

MEDICO UNIDADE BASICA DE SAÚDE

Ins-
cri-
ção

Nome Nascimen-
to

An. 
Currí-
culo

En-
tre-

vista

Total
HABILITADO

8 FELIPE ARAUJO PESSANHA 03/12/1977 10 10 20 HABILITADO

6 LEANDRO BARROS MENDONÇA 02/05/1975 10 10 20 HABILITADO

11 MARCO ANTONIO BINOTTI PACHECO 14/07/1978 10 10 20 HABILITADO

9 RAFAEL JORDÃO BOCCATO 01/08/1978 10 10 20 HABILITADO

13 RENATA BERTI MERINGOLO 07/07/1986 10 10 20 HABILITADO

Leia-se

MEDICO UNIDADE BASICA DE SAÚDE

Ins-
cri-
ção

Nome Nascimen-
to

An. 
Currí-
culo

En-
tre-

vista

Total
HABILITADO
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6 LEANDRO BARROS MENDONÇA 02/05/1975 10 10 20 HABILITADO

11 MARCO ANTONIO BINOTTI PACHECO 14/07/1978 10 10 20 HABILITADO

9 RAFAEL JORDÃO BOCCATO 01/08/1978 10 10 20 HABILITADO

13 RENATA BERTI MERINGOLO 07/07/1986 10 10 20 HABILITADO

2 – Onde se lê:

 MÉDICO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Ins-
cri-
ção

Nome Nascimen-
to

An. 
Currí-
culo

En-
tre-

vista

Total
HABILITADO

2 CARINE RAMOS CARVALHO 07/06/1988 10 10 20 HABILITADO

1 GUSTAVO LEÃO BARROS 14/11/1984 10 10 20 HABILITADO

 Leia-se:

 MÉDICO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Ins-
cri-
ção

Nome Nascimen-
to

An. 
Currí-
culo

En-
tre-

vista

Total
HABILITADO

2 CARINE RAMOS CARVALHO 07/06/1988 10 10 20 HABILITADO

8 FELIPE ARAUJO PESSANHA 03/12/1977 10 10 20 HABILITADO

1 GUSTAVO LEÃO BARROS 14/11/1984 10 10 20 HABILITADO

3 – Onde se lê:

MÉDICO PSIQUIATRA

Ins-
cri-
ção

Nome Nascimen-
to

An. 
Currí-
culo

En-
tre-

vista

Total
HABILITADO

4 EDUARDO GUENKA 09/11/1938 10 10 20 HABILITADO

3 FERNANDO ANTONIO  MENEZES 
BUENO

03/06/1954 10 10 20 HABILITADO

Leia-se

 MÉDICO PSIQUIATRA

Ins-
cri-
ção

Nome Nascimen-
to

An. 
Currí-
culo

En-
tre-

vista

Total
HABILITADO

4 EDUARDO GUENKA 09/11/1938 10 10 20 HABILITADO

3 FERNANDO ANTONIO  MENEZES 
BUENO

03/06/1954 10 10 20 HABILITADO

5 MÔNICA CARDOSO FRANCO DE SOU-
ZA

03/05/1959 10 10 20 HABILITADO

Não Alterado

MÉDICO VASCULAR

Ins-
cri-
ção

Nome Nascimen-
to

An. 
Currí-
culo

En-
tre-

vista

Total
HABILITADO

12 CAIO HUGO JUBRAN MOURA 30/12/1976 10 10 20 HABILITADO

4 – Onde se lê:

 MÉDICO PEDIATRA

Ins-
cri-
ção

Nome Nascimen-
to

An. 
Currí-
culo

En-
tre-

vista

Total
HABILITADO

7 EDUARDO ESDRAS TOLEDO SIQUEI-
RA

14/08/1973 10 10 20 HABILITADO

Leia-se:

 MÉDICO PEDIATRA

Ins-
cri-
ção

Nome Nascimen-
to

An. 
Currí-
culo

En-
tre-

vista

Total
HABILITADO

14 ANTÔNIO CARLOS CAMARGO JU-
NIOR

16/08/1984 10 10 20 HABILITADO

7 EDUARDO ESDRAS TOLEDO SIQUEI-
RA

14/08/1973 10 10 20 HABILITADO

13 JULIANA BARROS DA CRUZ 20/06/1984 10 10 20 HABILITADO

Não alterado

 MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

Ins-
cri-
ção

Nome Nascimen-
to

An. 
Curri-
culo

En-
tre-

vista

Total
HABILITADO

10 VICTOR MASSAO YAMADA 17/07/1984 10 10 20 HABILITADO

A Listagem se encontra por Emprego e em ordem ALFABÉTICA e está disponível também na Internet 
no endereço: www.itapetininga.sp.gov.br e ainda por afixação nos local de costume da Prefeitura Mu-
nicipal de Itapetininga.

Possíveis recursos exclusivamente referentes aos dados ora divulgados, que mereçam correção, inclusão 
e ou exclusão, deverão ser protocolados junto à Prefeitura, no Setor de Protocolo, no horário das 09:00 
horas as 17:00 horas, detalhando a retificação a ser procedida no prazo de 01 dia útil da data da publi-
cação, nos termos do Edital.
Para que surtam os efeitos legais e que ninguém alegue desconhecimento, publica o presente Edital.
Itapetininga-SP, em 24 de janeiro de 2014

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPETININGA

FELIPE THIBES GALVÃO
SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO De eDITAIS
eDITAl De ReABeRTURA DA TOMADA De PReÇOS nº 19/2013

Processo nº 218/2013. MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: menor preço global OBJETO: Contra-
tação de empresa para prestação de serviços de reforma e adequação de espaço para o ”Espaço Cidadão 
Criado”, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, projetos e cronograma físico financeiro 
– projeto PNAFM - Secretaria Municipal de Administração e Finanças.  Tendo em vista que a sessão de 
abertura realizada no dia 23/12/2013 às 10:30 horas foi declarada deserta em virtude de não presença 
de licitantes, fica remarcada a sessão de abertura, conforme segue: INICIO DA SESSÃO: Os envelopes 
de participação deverão ser apresentados até o dia 14 de fevereiro de 2014, impreterivelmente até às 
10:00 Horas, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapetininga, com sede na Praça dos Três 
Poderes, n.º 1.000 - térreo, Jardim Marabá, Itapetininga - SP, em 02 (dois) ENVELOPES, referente a 
“1- DOCUMENTAÇÃO” e “2 - PROPOSTA COMERCIAL”. A abertura do envelope “1 - Documenta-
ção” ocorrerá no mesmo dia 14/02/2014 as 10:30 horas na sala de Reuniões do Setor de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Itapetininga - térreo.

eDITAl De ABeRTURA DO PReGÃO PReSenCIAl nº 
05/2014 (SISTeMA De ReGISTRO De PReÇOS)

Processo nº 026/2014. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: con-
tratação de empresa para fornecimento de brinquedos para as Unidades Escolares – Secretaria de Educa-
ção. SESSÃO: Dia 18.02.2014 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
Os editais estarão disponíveis no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao. Maiores informações 
através do telefone: (15) 3376-9608. Itapetininga, 24 de janeiro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES cOSTA
PREFEITO MUNICIPAL

COnCURSO PúBlICO De PROVAS e/OU TÍTUlOS nº 01/2014
O Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, consi-
derando o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal:
TORNAR PÚBLICO
Este Regulamento Especial do Edital nº 01/2014 destinado a abertura de cargos através do Concurso 
Público Municipal de nº 01/2014, de Provas para o preenchimento de vagas no quadro de pessoal e 
formação de cadastro reserva, de provimento efetivo. O candidato aprovado será submetido a Estágio 
Probatório nos termos do artigo 41 da Constituição Federal.
 O Concurso Público terá a coordenação da Comissão Organizadora designada para atender o presente 
Edital, nomeada através da Portaria nº 27, de 10 de Janeiro de 2014, nos termos da legislação vigente.
Estabelece ainda as presentes instruções especiais que regulamentarão todo o processo de seleção ora 
instaurado.
I N S T R U Ç Õ E S E S P E C I A I S
CAPÍTULO I – Das Disposições Preliminares 
 O número de vagas e demais informações esta descrita no Anexo I deste edital. 

CAPÍTULO II – Das Inscrições
2.1 – A inscrição do candidato implica no conhecimento prévio e na tácita e expressa aceitação das ins-
truções e normas estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
2.2 – Condições de inscrição
2.2.1- Ser brasileiro ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis 
e gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/72, Constituição Federal - §1° do Art 12 de 
05/10/88 e Emenda nº 19, de 04/06/98 - Art. 3º).
2.2.2- Ter, na data da posse, 18 (dezoito) anos completos.
2.2.3- Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do 
serviço militar.
2.2.4- Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos.
2.2.5- Não ter sido demitido por justa causa por órgão público federal, estadual e municipal.
2.2.6- Possuir aptidão física e mental.
2.2.7- Possuir e comprovar o pré-requisito para o cargo, à época da posse.  
2.2.8- Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital.
2.2.9  - Da Isenção da Taxa de Inscrição:
2.2.9.1 - Ficará isento do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que comprovarem ser doadores 
de sangue, em conformidade com a Lei Municipal nº 5047 de 1º de julho de 2011.

2.3 - As inscrições serão efetuadas pela internet, no site ww.iuds.org.br, durante o período das 12h00min 
horas do dia 27 de Janeiro de 2014, até às 23 horas e 59 minutos do dia 09 de fevereiro de 2014.
2.4. Após o horário de encerramento das inscrições citado no item anterior, a ficha de inscrição e o bo-
leto bancário não estarão mais disponíveis no site. 

2.5. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá: 
a) Acessar o site www.iuds.org.br, durante o período de inscrição;
b) Localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público  da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAPETININGA;
c) Ler atentamente o respectivo Edital e preencher corretamente a ficha de inscrição nos moldes 
previstos neste Edital.
d) Imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição em qualquer agência 
da rede bancária, de acordo com os valores discriminados abaixo:

NÍVEL VALORES EM R$

Fundamental 6,00

Médio/Técnico 7,50

Superior 8,50
 
2.6. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até 24 horas após emissão do boleto bancário.
2.6.1. Caso o candidato perca o prazo do item anterior, terá que emitir novo boleto de pagamento da 
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taxa de inscrição.
2.6.2- O candidato somente conseguirá uma nova via citado no item acima, até a data limite das inscri-
ções.
2.7. As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de ins-
crição.
2.8. O candidato inscrito não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade a correção e a veracidade dos dados cadastrais informados no ato da inscrição, sob as 
penas da lei.
2.9. O IUDS não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
2.9.1 Da isenção de Taxa;
 O candidato que se sentir amparado pelos dispositivos contidos nas Leis Municipais nº 5.048/06 e ou 
Lei nº 5.167/07; estarão isentos do pagamento do valor de inscrição deste Concurso Público, desde que 
cumpra os requisitos previstos neste edital.

2.9.2 Farão jus ao benefício disposto na lei Municipal nº 5.048/06 apenas os candidatos inscritos para 
os cargos de nível médio e enquadrados nos requisitos contidos no ITEM 2.9.3, estando excluídos deste 
benefício os candidatos inscritos para cargos de nível superior.

2.9.3 Será considerado para o enquadramento ao benefício previsto na lei Municipal nº 5.048/06 os 
seguintes casos:

a) Candidato que estiver desempregado.
b) Residente a mais de 02 (dois) anos no Município de Itapetininga.

2.9.4 O candidato que se enquadra nos requisitos contidos no ITEM 2.9.3 deste edital, deverá comprovar 
sua condição através dos seguintes documentos:

a) Formulário DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RENDA, onde consta que o interessado não 
possui renda, não está em gozo de qualquer benefício previdenciário, de prestação continuada, oferecido 
por sistema de previdência social ou privado, disponível no local de inscrição e no site www.iuds.org.br;
b) Cópia reprográfica das anotações constantes da carteira de trabalho e previdência social das páginas 
que constem: fotografia, identificação, registro do ultimo contrato de trabalho e a pagina subsequente 
em branco;
c) Cópia reprográfica do comprovante de residência (contas de água, luz, telefone e IPTU) no nome do 
candidato. Se o comprovante de residência estiver em nome de outra pessoa, o candidato deverá apre-
sentar junto com o comprovante de residência uma declaração com FIRMA RECONHECIDA, atestando 
sua residência.

2.9.5 Farão jus ao beneficio disposto na lei Municipal nº 5.167/07 todos os candidatos inscritos para os 
cargos de nível médio e nível superior desde que enquadrados no ITEM 2.9.6 deste edital.

2.9.6 Será considerado para o enquadramento ao benefício previsto na lei Municipal nº 5.167/07 o se-
guinte caso: 

a) Doação de sangue promovida pelo Banco de sangue do Município de Itapetininga, ou de outro muni-
cípio devidamente cadastrado.
2.9.7 O candidato que se enquadra nos requisitos contidos no ITEM 2.9.6 deste edital, deverá comprovar 
sua condição, através dos seguintes documentos:

a) Copia Reprográfica do documento de cadastro do banco de sangue do Município de Itapetininga, com 
papel timbrado, carimbo da entidade coletora e assinatura do responsável pela coleta;
b) Declaração de doação mais o protocolo de cadastramento no Banco de sangue do Município de Ita-
petininga, com papel timbrado, carimbo da entidade coletora e assinatura do responsável pela coleta.

2.9.8 O candidato interessado e enquadrado nas disposições sobre isenção contidas nos ITENS 3.2 e 
ou 3.5 deste Edital, deverá dirigir-se a Secretária Municipal de Educação, localizada na Rua Padre Al-
buquerque, 940 – Centro – Itapetininga - SP, no horário das 10h00min. às 17h00min, nos dias 03 e 04 
de Fevereiro de 2014, munidos obrigatoriamente do Documento de Identidade Original – COM FOTO, 
além de realizar os procedimentos:

a) Preencher a FICHA DE INSCRIÇÃO disponibilizada no site www.iuds.org.br.
b) Preencher corretamente o FORMULáRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO VALOR DE 
INSCRIÇÃO, que será disponibilizado no site www.iuds.org.br.
c) Entregar a comprovação pela qual se enquadra como isento na inscrição (consultar ITEM 3.4 e/ ou 
3.6).

2.9.9 O candidato deverá acompanhar sua solicitação através do site www.iuds.org.br a partir do dia 05 
de Fevereiro de 2014.

2.9.10 O candidato cuja solicitação de isenção seja DEFERIDA estará automaticamente inscrito para o 
Concurso.

2.9.11 O candidato cuja solicitação de isenção seja INDEFERIDA poderá, a seu interesse, participar do 
Concurso realizando sua inscrição conforme orientações contidas no ITEM 2 deste edital.

2.9.12 O candidato cuja solicitação de isenção seja INDEFERIDA e que não formalizar sua inscrição 
conforme o ITEM 3 deste edital, não poderá participar do concurso, estando automaticamente eliminado.

2.9.13 O candidato poderá valer-se do benefício da isenção do valor de inscrição para apenas 01 (um) 
cargo em cada Concurso.

2.9.14 Caso o candidato utilize-se indevidamente do benefício da isenção do valor de inscrição para 02 
(dois) cargos ou mais, o mesmo terá sumariamente todas as suas inscrições INDEFERIDAS.

2.9.15 Não haverá isenção do valor de inscrição para as inscrições realizadas via Internet. 

2.9.16 O não atendimento às exigências implicará no indeferimento do pedido de isenção do valor de 
inscrição, não havendo previsão legal para interposição de recurso.

2.9.17 Não será devolvido em hipótese alguma, os documentos enviados para fins de comprovação para 
isenção do valor de inscrição.
CAPÍTULO III – Do Deferimento da Inscrição Preliminar
3.1. Após o término das inscrições, será divulgada a relação com o nome dos candidatos que tiveram 
suas inscrições deferidas no site do IUDS: www.iuds.org.br
3.2. Do indeferimento do pedido de inscrição, caberá recurso no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar da publicação no site do IUDS: www.iuds.org.br
3.3. Serão indeferidos sumariamente os recursos protocolados fora do prazo do item 3.2. deste edital.
3.4. Os recursos julgados serão divulgados nos sites www.iuds.org.br 

3.5. Não haverá devolução do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que tiver indeferida sua 
inscrição.
3.6. Considera-se indeferida a inscrição preliminar do candidato que:
a) não recolher a taxa de inscrição;
 b) prestar informações inverídicas quando do preenchimento da ficha de inscrição;
c) omitir dados ou preencher incorretamente a ficha de inscrição.
CAPÍTULO IV – Do Comprovante da Confirmação de Inscrição
4.1. O candidato poderá acessar o site da organizadora www.iuds.org.br, a partir do dia 18 de Fevereiro 
de 2014, para verificar a Confirmação de sua inscrição, na qual estarão especificados o horário, local e 
sala de realização da prova escrita.
4.2. O comprovante de inscrição impresso via Internet, deverá ser mantido em poder do candidato e 
apresentado nos locais de realização das provas, juntamente com documento original de identidade.
4.3. É responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção do comprovante de confirmação de inscrição.
CAPÍTULO V – Da Inscrição para Portadores de necessidades Especiais
5.1. Ao candidato Portador de Necessidades Especiais serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas 
ofertadas conforme ANEXO II deste edital, desde que a deficiência seja compatível com o cargo, sendo 
que as vagas serão preenchidas na forma da Lei nº 7.853/89 regulamentada pelo Decreto n.º 3.298, de 20 
de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 1999, alterado pelo 
Decreto Lei nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004.
5.1.1. Na aplicação deste percentual serão desconsideradas as partes decimais inferiores a 0,5 (cinco 
décimos) e arredondadas aquelas iguais ou superiores a tal valor;
5.1.2. Os portadores de necessidades especiais, resguardadas as condições especiais previstas na legis-
lação própria, participarão da Seleção em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se 
refere às provas aplicadas, ao conteúdo das mesmas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário 
e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
5.2. Para concorrer às vagas destinadas aos candidatos portadores de necessidades especiais, o candidato 
deverá, no ato de inscrição, declarar-se Portador de Necessidades Especiais e enviar via SEDEX laudo 
médico, original ou cópia autenticada, emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando o nome da doen-
ça, a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente do 
Código Internacional de Doenças (CID), bem como à provável causa da deficiência, na forma do itens 
5.3 ou 5.4, e o requerimento constante do Anexo II,  deste edital.
5.3. O candidato Portador de Necessidades Especiais deverá enviar até 1(um) dia após o termino do pe-
ríodo de inscrições, ou seja até o dia 10 de fevereiro de 2014, nos horários determinados neste edital, o 
laudo médico, original ou cópia autenticada, a que se refere o subitem 5.2 deste edital e o requerimento 
constante do Anexo II, devidamente preenchido e assinado, com os dizeres Concurso Público – Prefei-
tura Municipal de Itapetininga – LAUDO MÉDICO, para o Endereço: Rua: Silva Bueno, 867 – Sala 11 
– Bairro: Ipiranga – São Paulo.
5.4. O laudo médico, original ou cópia autenticada, terá validade somente para este concurso e não será 
devolvido, tampouco será fornecida cópia desse laudo.
5.5. O candidato Portador de Necessidades Especiais poderá requerer na forma do subitem 6.9, deste 
edital, no ato de inscrição, tratamento diferenciado para os dias de aplicação da prova, indicando as 
condições de que necessita para a sua realização, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1° e 2°, do 
Decreto n.° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro 
de 1999 e alterado pelo Decreto n.° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da 
União de 3 de dezembro de 2004.
5.6. O candidato que, no ato de inscrição, declarar-se Portador de Necessidades Especiais, se aprovado 
e classificado na Seleção, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha classificação neces-
sária, figurará também na lista de classificação geral.
5.7. O candidato que se declarar Portador de Necessidades Especiais, caso aprovado e classificado na 
seleção, será convocado para submeter-se à perícia médica promovida pela Junta Médica designada pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, que verificará sua qualificação como Portador de 
Necessidades Especiais, o grau da deficiência e a capacidade para o exercício do respectivo cargo e que 
terá decisão determinativa sobre a qualificação, nos termos do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 
1999, publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 1999 e alterado pelo Decreto n° 5.296, 
de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004.
5.8. O candidato mencionado no subitem 5.7 deste edital, deverá comparecer à junta médica munido de 
laudo médico original ou de cópia autenticada do laudo que ateste a espécie e o grau ou o nível de defi-
ciência, com expressa referência ao código correspondente do CID, conforme especificado no Decreto 
n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 1999 
e alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 
3 de dezembro de 2004, bem como à provável causa da deficiência, quando de sua convocatória para 
contratação.
5.9. A inobservância do disposto nos subitens 5.2 a 5.7 deste edital ou o não comparecimento ou a re-
provação na junta médica acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos portadores 
de deficiência.
5.10. A conclusão da junta médica referida no subitem 5.8 deste edital acerca da incapacidade para o 
adequado exercício das atribuições do cargo elimina o candidato do Concurso.
5.11. Quando a junta médica concluir pela inaptidão do candidato, havendo recurso, constituir-se-á junta 
pericial para nova inspeção, da qual poderá participar profissional indicado pelo candidato.
5.12. A indicação de profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 3 (três) dias úteis, conta-
dos a partir da data de ciência do laudo referido no subitem 5.10.
5.13. A junta pericial deverá apresentar o laudo conclusivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados, a 
partir da data de realização do novo exame.
5.14. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica referenciada no item anterior.
5.15. A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo candidato será 
avaliada, ainda, durante o período de estágio probatório.
5.16. O candidato que não for considerado APTO para o exercício das atribuições do cargo pela junta 
pericial como Portador de Necessidades Especiais, nos termos do art.4o do Decreto Federal no 3.298, de 
20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal no 5.296, de 02/12/2004 será eliminado do Concurso.
5.17. As vagas definidas no Anexo I deste edital que não forem providas por falta de candidatos porta-
dores de deficiência ou por reprovação na seleção ou na junta médica serão preenchidas pelos demais 
candidatos, observada a ordem geral de classificação.
CAPÍTULO VI – Das Disposições Gerais Sobre as Inscrições
6.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer e concordar com as disposições e exigên-
cias deste edital.
6.2. É vedada a inscrição condicional, fora do prazo de inscrições, via postal, via fax e (ou) via correio 
eletrônico.
6.3. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candi-
dato.
6.4. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados, localizados em qual-
quer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos Correios, ou na Receita Federal, 
em tempo hábil, isto é, de forma que consiga obter o respectivo número antes do término do período de 
inscrição.
6.5. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candida-
to, dispondo a IUDS do direito de excluir da Seleção aquele que não preencher o formulário de forma 
completa e correta.
6.6. O candidato deverá obrigatoriamente preencher de forma completa o campo referente a nome, ende-
reço e telefone, bem como deverá informar o CEP correspondente à sua residência.
6.7. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma.
6.8. É vedada a transferência para terceiros do valor pago da taxa de inscrição.
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6.9. Os candidatos que necessitarem de qualquer tipo de atendimento diferenciado, portadores de neces-
sidades especiais ou não, para a realização da prova deverão solicitá-lo na ficha de inscrição e preencher 
requerimento nos molde do Anexo III, indicando a necessidade específica, encaminhando, juntamente 
com o requerimento, a documentação necessária, para o local estabelecido no subitem 5.3, no prazo 
máximo de 1(um) dia após o final do período das inscrições.
6.9.1. O requerimento deve constar solicitação detalhada da condição especial, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – (CID), quando for o caso, bem 
como a qualificação completa do candidato e especificação do cargo para o qual está concorrendo.
6.10. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar 
um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e será responsável pela guarda da 
criança. A candidata sem acompanhante não fará a prova.
6.10.1. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporaria-
mente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal.
6.10.2. Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, 
sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de 
amizade com a candidata.
6.10.3 A criança deverá ser acompanhada, em ambiente reservado para este fim, de adulto responsável 
por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata).
6.10.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
6.11. Os candidatos que não fizerem a solicitação da condição especial até o término das inscrições seja 
qual for o motivo alegado, não terão a condição atendida.
6.12. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade, de razo-
abilidade e prévia comunicação.
CAPÍTULO VII – Da Divulgação
7.1. A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e os demais Aditivos, se houver, relativos às infor-
mações referentes às etapas deste Concurso Público será publicado no site www.iuds.org.br 
7.2. É de responsabilidade exclusiva do Candidato o acompanhamento das etapas deste Concurso Públi-
co através dos meios de divulgação citados.
CAPÍTULO VIII – Das Provas
8.1 - O Concurso Público será realizado da seguinte forma, a saber:

NÍVEL SUPERIOR 
1° Fase – PROVA OBJETIVA – CLASSIFICATORIA E ELIMINATÓRIA.
2° Fase – PROVA DE TÌTULOS – CLASSIFICATORIA E ELIMINATÓRIA.
NÍVEL MÉDIO 
Fase Única – PROVA OBJETIVA – CALSSIFICATORIA E ELIMINATÓRIA.
NÍVEL FUNDAMENTAL
Fase Única – PROVA OBJETIVA – CLASSIFICATORIA E ELIMINATÓRIA.

8.2. O tempo de duração da totalidade da Prova Objetiva será de 03 (três) horas, já incluído o tempo para 
preenchimento da folha de resposta.
8.3. Os locais e os horários de realização da prova objetiva serão divulgados conforme disposições do 
Capítulo VII, deste Edital.
8.4. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização 
das provas e o comparecimento no horário determinado.
CAPÍTULO IX – Da Prova Objetiva
9.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões de múltipla escolha 
que versarão sobre o Conteúdo Programático constante do Anexo IV deste Edital.
9.1.1 Do Tipo:
 A Prova Objetiva valerá 100 (cem) pontos. Será composta de 50 (cinquenta) questões para os 
cargos de nível superior e 40(quarenta) questões para os demais cargos, cada questão conterá 4 (quatro) 
alternativas de resposta, identificadas pelas letras a, b, c, d, sendo correta apenas uma dessas alternati-
vas. 
 A relação de disciplinas, a quantidade de questões por disciplina, o valor de cada questão e a 
pontuação necessária para aprovação na Prova Objetiva estão descritos nos quadros a seguir:

QUADRO 01 – NÍVEL SUPERIOR: PEB II Substituto, Professor de Educação Física Efetivo, Diretor 
de Escola.

Disciplina Nº de Questões

PONTUAÇÃO

Por Questão Total Mínimo para Aprovação

Legislação 10 2,0 20

Conhecimentos Pedagógicos 10 2,0 20

Conhecimentos Específicos 10 2,0 20

Língua Portuguesa 10 2,0 20

Matemática 10 2,0 20

TOTAL 50 100 50 pontos

QUADRO 02 – NÍVEL SUPERIOR: Nutricionista.

Disciplina Nº de Questões

PONTUAÇÃO

Por Questão Total Mínimo para Aprovação

Português 10 2,0 20

Matemática 10 2,0 20

Conhecimentos Específicos 20 2,0 40

Conhecimentos Gerais 10 2,0 20

TOTAL 50 100 50 pontos

QUADRO 03 – NÍVEL MÉDIO: Auxiliar de 1ª Infância, Auxiliar Administrativo Escolar, Motorista 
Categoria D, Fiscal de Linha Escolar.

Disciplina Nº de Questões

PONTUAÇÃO

Por Questão Total Mínimo para Aprovação

Português 15 2,5 37,5

Matemática 15 2,5 37,5

Conhecimentos Gerais 10 2,5 25

TOTAL 40 100 50 pontos

 QUADRO 04 – NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: Pedreiro, Eletricista, Pintor e Encanador.

Disciplina Nº de Questões

PONTUAÇÃO

Por Questão Total Mínimo para Aprovação

Língua Portuguesa 15 2,00 30 -

Matemática 15 2,00 30 -

Conhecimentos Gerais 10 4,00 40

TOTAL 40 100 50 pontos

9.2. A prova objetiva será corrigida por meio de processamento eletrônico.
9.3. – Da Prova de Títulos
9.3. Participarão da Prova de Títulos todos os candidatos presentes na Aprovado na Prova Objetiva, e o 
seu julgamento obedecerá aos seguintes critérios de pontuação:

QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

ALINEA TÍTULOS

VALOR 
UNITá-

RIO
VALOR 

MáXIMO

A

Diploma registrado ou certificado/declaração de conclusão de 
curso de doutorado, na área específica da educação, acompanhado 
do histórico escolar. 07 Pontos 1 Título

B

Diploma registrado ou certificado/declaração de conclusão de 
mestrado, na área específica da educação, acompanhado do 
histórico escolar. 05 Pontos 1 Título

C

Certificado ou declaração de conclusão de curso de pós-graduação, 
na área específica da educação, com carga horária mínima de 360 
horas, acompanhado do histórico escolar. 04 Pontos 1 Títulos

Total Máximo de Pontos 07 Pontos

9.4 Os títulos deverão ser enviados, exclusivamente via SEDEX, postados para o endereço: Rua Silva 
Bueno, 867 - Sala 11 - Ipiranga – São Paulo - SP, com data a ser divulgada por meio de aviso.

9.5. Serão rejeitados, liminarmente, os títulos entregues fora do prazo divulgado no Edital.

9.6. Não serão recebidos documentos avulsos e Curriculum Vitae.

9.7.  A comprovação dos títulos será feita mediante apresentação de fotocópia autenticada de instrumen-
tos legais que os certifiquem, e somente serão computados como válidos os títulos pertinentes ao cargo 
para o qual o candidato concorre.

9.8.  Outras informações sobre a Prova de Títulos:

a. os comprovantes de conclusão de Cursos deverão ser expedidos por instituição oficial ou reconhecida;
b. cada título será computado uma única vez.;
c. os títulos e certificados acadêmicos devem estar devidamente registrados;
d. caso o candidato tenha concluído o curso, mas ainda não esteja de posse do Diploma, serão aceitas 
Certidões ou Declarações de conclusão, assinadas por representante legal da Instituição de Ensino e com 
firma reconhecida em cartório;
e. os documentos em língua estrangeira somente serão considerados quando traduzidos para a Língua 
Portuguesa por tradutor juramentado;
f. deverá ser entregue apenas uma única cópia (autenticada em cartório) de cada título apresentado, a 
qual não será devolvida em hipótese alguma. Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as có-
pias não autenticadas em cartório.

9.9  A pontuação total dos títulos não ultrapassará a 5,00 (cinco) pontos, desprezando-se os pontos que 
excederem a este
limite.

10.0. Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”.

CAPÍTULO X – Da Prestação da Prova Objetiva
10.1. A prova Objetiva será realizada na cidade de Itapetininga, Estado de São Paulo, podendo ser 
utilizadas cidades circunvizinhas, conforme a necessidade e conveniência da administração, sendo que 
a data da prova, locais e horários serão divulgados oportunamente nos termos do Capítulo VII, deste 
Edital.
10.2. Será vedada a realização das provas fora do local designado.
10.3. Não será permitido o ingresso de candidatos, no estabelecimento de realização de provas, após o 
fechamento dos portões.
10.4. O horário de início da Prova será definido, dentro de cada sala de aplicação, observado o tempo de 
duração estabelecido no subitem 8.2 deste edital.
10.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência mínima de 1 
(uma) hora, munido de:
a) protocolo de inscrição;
b) original de documento de identidade pessoal;
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

10.6. São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pe-
las Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; 
Passaporte brasileiro; Identidade para Estrangeiros; Carteiras Profissionais expedidas por órgãos ou 
Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade, Carteira do Trabalho, 
bem como a Carteira Nacional de Habitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97).
10.7. O protocolo de inscrição não terá validade como documento de identidade.
10.8. Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticados, ou 
quaisquer outros documentos diferentes dos acima definidos.
10.9. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identifi-
cação do candidato com clareza.
10.10. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade original, por mo-
tivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias. O candidato será submetido à identificação especial, 
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compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
10.11. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação 
apresente dúvidas referentes à fisionomia ou à assinatura do portador.
10.12. Não será permitida, durante a realização das provas a comunicação entre os candidatos nem a 
utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou 
qualquer outro material de consulta.
10.13. No dia de aplicação das provas, não será permitido ao candidato durante a aplicação das provas, 
portar armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador e outros). Caso o candidato leve alguma arma e/ou 
algum aparelho eletrônico, estes deverão ser recolhidos pela Coordenação/Fiscais de sala. O descum-
primento da presente instrução implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
10.14. O IUDS não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrôni-
cos ocorridos durante a realização da prova, nem por danos neles causados.
10.15. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência 
do candidato.
10.16. No dia da realização da prova, na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relati-
vas aos locais de prova, o IUDS procederá à inclusão do referido candidato, por meio de preenchimento 
de formulário condicional com a apresentação de documento de identificação pessoal, conforme subitem 
10.6 e do comprovante de pagamento original.
10.16.1. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e será confirmada 
pelo IUDS, com o intuito de verificar a pertinência da referida inclusão.
10.16.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o subitem 10.16., a mesma será automati-
camente cancelada sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados 
nulos todos os atos dela decorrentes.
10.17. Poderá ser admitido o ingresso de candidato que não esteja portando o comprovante de inscrição 
no local de realização das Provas, apenas quando o seu nome constar devidamente na relação de candi-
datos afixada na entrada do local de Provas. Nestes casos, o candidato deverá apresentar, obrigatoria-
mente, um documento de identificação. Sem a apresentação do documento de identificação o candidato 
não poderá realizar sua prova mesmo que seu nome conste na relação oficial de inscritos no concurso e 
apresente o comprovante de inscrição.
10.18. O candidato deverá assinalar as respostas das questões objetivas na folha de respostas, preen-
chendo os alvéolos, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. O preenchimento da folha de res-
postas, único documento válido para a correção da prova objetiva, será de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções especificadas, contidas na capa do 
caderno de prova e na folha de respostas.
10.19. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
10.20. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas, serão de inteira 
responsabilidade do candidato.
10.21. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma res-
posta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
10.22. Não será permitido que as marcações no cartão de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo 
em caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, 
o candidato será acompanhado por um fiscal da IUDS devidamente treinado.
10.23. O candidato poderá levar o seu caderno de prova após decorridos os primeiros 60 minutos do 
inicio da prova.
10.24. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do 
recinto, após a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas. 
10.25. Será, automaticamente, excluído da Seleção o candidato que:
a) apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados;
b) não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 10.6 deste Edital;
c) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal;
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por 
qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou estiver utilizando 
livros, notas, impressos não permitidos e calculadoras;
f) estiver portando durante as provas qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação;
g) lançar mão de meios ilícitos para executar as provas, seja qual for;
h) não devolver a folha de respostas; 
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou ser descortês com qualquer dos examinadores, 
executores e seus auxiliares ou autoridades presentes.
j) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido 
neste Edital;
k) não permitir a coleta de sua assinatura e de sua digital; e
l) estiver portando armas.

10.26. No dia de realização da prova não serão fornecidas por qualquer membro da equipe de aplicação 
destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de 
avaliação e de classificação.
CAPÍTULO XI – Da Avaliação da Prova Objetiva
11.1. Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que acertar  50% da totalidade das ques-
tões da prova desde que não zere em nenhuma disciplina.
11.2. O candidato não aprovado na prova objetiva será excluído da Seleção.
CAPÍTULO XII – Da Classificação Final
12.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da Nota Final, em lista de classificação 
por opção de cargo.
12.2. A pontuação final para os cargos será obtida com a soma das pontuações obtida na Prova Objetiva:
12.3. Serão elaboradas duas listas de classificação, uma geral, com a relação de todos os candidatos 
aprovados, incluindo os portadores de deficiência e uma especial, com a relação apenas dos candidatos 
portadores de deficiência.
12.4. Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência 
na seguinte ordem:
a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos nos termos da Lei federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 
b) Maior Pontuação na Disciplina de Conhecimentos Específicos ou Conhecimentos Gerais;
c) Maior Pontuação na Disciplina de Português;
d) Maior Idade;
e) Maior quantidade de filhos;
f) Permanecendo o empate será realizado sorteio.

12.5. O resultado do Concurso estará disponível para consulta nos órgãos de divulgação mencionados 
no Capítulo VII, deste Edital e caberá recurso nos termos do item 13 – DOS RECURSOS deste Edital.
12.6. Após o julgamento dos recursos interpostos, será publicada lista de Classificação Final, não ca-
bendo mais recursos.
12.7. A lista de Classificação Final será publicada conforme disposições do Capítulo VII, deste Edital.
12.8. Serão publicados apenas os resultados dos candidatos aprovados no Concurso.
CAPÍTULO XIII – Dos Recursos
13.1. Será admitido recurso administrativo contestando:
a) O gabarito oficial preliminar da prova objetiva.
b) O resultado da Prova Objetiva.

13.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de até 1 (um) dia útil, contados a partir da data de 
divulgação oficial do fato que gerou o recurso.
13.3. Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para cada evento referido no subitem 13.1 deste 
Edital.
13.4. Todos os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão do Concurso, em formulário 
padronizado de acordo com o Anexo V deste Edital, enviados via SEDEX, dentro do prazo indicado no 
subitem 13.2, no seguinte endereço: Rua Silva Bueno, 867, sala 11, bairro Ipiranga, na cidade de São 
Paulo, a ser divulgado quando da publicação do resultado de cada evento passível de recurso.
13.5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo, com indicação do nome do Con-
curso, do nome do candidato, do número de inscrição e da assinatura, devendo ser utilizado o modelo 
específico disponibilizado no site www.iuds.org.br. 
13.5.1. O formulário de recursos estará disponível no site do IUDS, a partir das 08h do primeiro dia 
útil subsequente da data do evento, permanecendo disponível até às 18h do último dia, conforme prazo 
estabelecido neste edital.
13.6. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerado, para tanto, a 
data do protocolo.
13.7. Não serão aceitos os recursos interpostos por fac-simile (fax), telex, telegrama, Internet ou outro 
meio que não seja o especificado neste Edital.
13.8. Também não será aceito o recurso interposto sem o fornecimento de quaisquer dos dados constan-
tes no subitem 13.5. ou sem fundamentação ou bibliografia pertinente.
13.9. A banca examinadora determinada pelo IUDS constitui última instância para recurso, sendo sobe-
rana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
13.10. Os pontos relativos a questões da prova objetiva de múltipla escolha que eventualmente venham 
a ser anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que tiverem sua prova corrigida.
13.11. A decisão relativa ao julgamento do recurso, quando do interesse de mais de um candidato, será 
dada a conhecer coletivamente.
13.12. Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso, recurso do recurso ou recurso de gabarito 
final definitivo.
13.13. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso Público.
CAPÍTULO XIV – Da Convocação
14.1. A Convocação obedecerá à ordem rigorosa de classificação, não gerando o fato de aprovação, di-
reito à nomeação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades 
locais, a critério da Prefeitura Municipal de Itapetininga conforme citado abaixo:
14.2. A convocação para investidura no emprego será feita através de telegrama, unicamente pelo ende-
reço constante na ficha de inscrição.
14.3. O não atendimento à convocação no prazo de 2 (dois) dias úteis após o recebimento do telegra-
ma para exame admissional no dia e hora marcada, ocasionará a desistência automática do presente 
Concurso Público, autorizando a Prefeitura Municipal de Itapetininga a convocar o próximo candidato 
aprovado, observada a ordem de classificação.
14.4. Não haverá, em hipótese alguma, segunda convocação por qualquer que seja o motivo.
14.5. A Prefeitura Municipal de Itapetininga não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato, 
inclusive quanto à eventual contratação, decorrentes de:
Endereço não atualizado ou de difícil acesso;
Correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos por razões diversas;
Correspondência recebida por terceiros.

14.6. Durante o prazo de validade do Concurso Público, o candidato aprovado deverá manter seu en-
dereço atualizado, devendo, em caso de alteração do mesmo, comunicar oficialmente e por escrito o 
Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Itapetininga.

14.7. É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações referentes a este 
Concurso, sobre os quais não poderá alegar desconhecimento.

14.8. Não será permitido ao candidato convocado para contratação no serviço público o adiamento da 
contratação. 

CAPÍTULO XV – Da Nomeação
15.1 – Quando convocado, o candidato deverá comparecer ao local estabelecido, exatamente dentro do 
prazo estipulado no Edital de Convocação. O não comparecimento implicará a desclassificação automá-
tica do candidato. O candidato que, nomeado, deixar de tomar posse ou deixar de entrar em exercício, 
nos termos da Lei Complementar 20/94, perderá os direitos decorrentes de sua nomeação. 
15.2 – A contratação do candidato aprovado em todas as fases do Concurso Público ficará condicionada 
á apresentação dos documentos indicados a seguir:
15.3 – Comprovação da idade mínima de 18 anos conforme estabelecido no item 2.2.2
15.4 – Comprovação das exigências contidas no Anexo I – requisito mínimo de formação profissional.
15.5 –   Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e cópia sem autenticação);
15.6 –   Cédula de Identidade ou certificado de naturalização (original e sem autenticação);
15.7 -  Título de Eleitor e comprovante de ter votado na última eleição ou a justificativa (originais e 
cópias sem autenticação);
15.8 - Certificado de Reservista ou C.A.M. (Certificado de Alistamento Militar) constando dispensa 
(original e cópia sem autenticação);
15.9 –   Se casado, Certidão de Casamento (original e cópia sem autenticação);
15.10 – Certidão de Nascimento dos filhos; caderneta de vacinação dos filhos com idade entre 1 e 5 anos 
(originais e cópias sem autenticação);
15.11 – 2 (duas) fotos 3x4 recente e colorida;
15.12 – Se já cadastrado, apresentar comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
15.13 – Carteira de Trabalho;
15.14 – A qualquer tempo a contratação do candidato poderá ser anulada, caso venha a ser constatada a 
existência de exoneração por processo administrativo ou demissão por falta grave.
15.15 – A aprovação no Concurso Público não significa imediata contratação do candidato aprovado, 
e só será efetivada segundo os critérios de conveniência e oportunidade da Prefeitura Municipal de 
Itapetininga.
15.16 – Para efeito de preenchimento da vaga, o candidato convocado será submetido à PERÍCIA MÉ-
DICA, de caráter eliminatório promovida pela Prefeitura Municipal de Itapetininga, que avaliará a capa-
cidade física e mental de acordo com a especificidade do trabalho.
15.17 - O local, escala e horário de trabalho em que o candidato contratado exercerá suas atividades, 
inclusive prorrogação da jornada de trabalho e dia da semana do descanso semanal remunerado (DSR), 
ficará a critério do Departamento onde será lotado e necessidade do Serviço Público Municipal.
CAPÍTULO XVI – Das Disposições Finais
16.1. A inscrição do candidato implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e das demais normas legais pertinentes, sobre as quais não se poderá alegar 
qualquer espécie de desconhecimento.

16.2. O edital poderá ser impugnado, mediante justificativa legal, e dentro do prazo de inscrição, que 
decorrido implicará na aceitação integral nos seus termos.

16.3. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em 
especial por ocasião da posse, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem 
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.
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16.4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 2 (dois) anos, contados da homologação final 
dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período.

16.5. Caberá a Prefeitura Municipal de Itapetininga, após cumpridas todas as formalidades legais ineren-
tes ao presente concurso a homologação dos resultados finais deste Concurso Público.
16.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consu-
mada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou 
Aviso publicado.

16.7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores 
não serão objeto de avaliação das provas neste Concurso Público.

16.8. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o ho-
rário oficial de Brasília.

16.9. As informações sobre o presente Concurso Público, durante o processo, serão prestadas pelo IUDS 
por meio do telefone (11) 4063-4168 e email: concurso@iuds.org.br  das 9:00h às 12:30h e das 13:30h 
às 17:00h, ou obtidas pela internet, sendo que após a competente homologação serão de responsabilidade 
da Prefeitura Municipal de Itapetininga.

16.10. Em caso de alteração dos dados constantes na ficha de inscrição, até a emissão da classificação 
final, o candidato deverá requerer a atualização dos dados junto ao IUDS  e durante o prazo de validade 
deste Certame junto ao Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Itapetininga.

16.11. A Prefeitura Municipal de Itapetininga e o IUDS se eximem das despesas com viagens e estadas 
dos candidatos para comparecimento em quaisquer das fases deste Concurso Público e da responsabili-
dade de documentos e/ou objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de provas/avaliação.

16.12. Todas as atualizações, retificações, convocações, avisos e resultados oficiais, referentes a este 
Concurso Público serão comunicados e/ou publicados, no site www.iuds.org.br e no Jornal Oficial do 
Município, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.

16.13. O IUDS e Prefeitura Municipal de Itapetininga não emitirão Declaração de Aprovação no Certa-
me, pois a própria publicação no Semanário Oficial da Prefeitura de Itapetininga é documento hábil para 
fins de comprovação da aprovação. 

16.14. O Foro Distrital de Itapetininga é o competente para decidir quaisquer ações judiciais interpostas 
com respeito ao presente Edital.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Itapetininga, 25 de janeiro de 2014.

ANEXO I
Quadro de vagas, cargos, formação, carga horária e vencimentos.

Função
C/H - Se-
manal Vagas Escolaridade Mínima/Exigências Inicial 

Professor  Substituto PEB II 

27 horas 
semanais
33 horas 
semanais

40

- Licenciatura
plena em Pedagogia na
forma da legislação vigente.

R$1.093,00

R$1.366,00

Professor de Educação Físi-
ca Efetivo

33 horas 
semanais 04

- Licenciatura
plena na área de Educação
Física e registro no CREF
(Conselho Regional de
Educação Física).

R$1.366,00

Diretor de Educação Basica
40 horas 
semanais 09

- Licenciatura Plena em
Pedagogia com Habilitação
Específica em Administração
Escolar ou Gestão Escolar.
- Estar em exercício e ter no
mínimo 3 (três) anos de
exercício no cargo de
Docente no Magistério. R$1.636,00

Auxiliar de 1ª Infância
40 horas 
semanais 120 Ensino médio completo R$782,00

Auxiliar Administrativo Es-
colar

40 horas 
semanais 40 Ensino médio completo R$782,00

Pedreiro
40 horas 
semanais 02

Ensino fundamental incompleto, curso espe-
cífico com no mínimo de 300h ou 3 anos de 
experiência devidamente comprovada. R$727,00

Pintor
40 horas 
semanais 02

Ensino fundamental incompleto, curso espe-
cífico com no mínimo de 300h ou 3 anos de 
experiência devidamente comprovada. R$727,00

Encanador
40 horas 
semanais 02

Ensino fundamental incompleto,  curso espe-
cífico com no mínimo de 300h ou 3 anos de 
experiência devidamente comprovada. R$727,00

Eletricista
40 horas 
semanais 02

Ensino fundamental incompleto, curso espe-
cífico com no mínimo de 160h ou 3 anos de 
experiência devidamente comprovada. R$782,00

Motorista Categoria “D”
40 horas 
semanais 06 Ensino médio completo R$782,00

Fiscal de Linha de Transpor-
te de Alunos

40 horas 
semanais 03 Ensino fundamental completo R$860,00

Bibliotecário
30 horas
semanais 01

Superior completo em biblioteconomia e regis-
tro no CRB R$1.202,00

Nutricionista
30 horas 
semanais 01

Curso de graduação completo em Nutrição 
com registro no órgão profissional (CRN); R$1.202,00

ANEXO II
MODELO DE REQUERIMENTO DE VAGA PARA CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

O(A) candidato(a) ____________________________, CPF n.° ________________, candidato(a) ao 
Concurso para preenchimento de vagas no cargo _______________________________________, regi-
do pelo Edital n.°        _________ do Concurso para o quadro de pessoal da _____________________, vem 
requerer vaga especial como PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. 
Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresenta LAUDO MÉDICO com a respectiva Classifica-
ção Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual constam os 
seguintes dados:
Tipo de deficiência de que é portador: ____________________________________________________
_________________.
Código correspondente da (CID): _______________________________________________________
__________________.
Nome e CRM do médico responsável pelo laudo: ___________________________________________
_________________.
Dados especiais para aplicação das PROVAS: marcar com X no quadrículo, caso necessite de Prova 
Especial ou não.
Em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário.
(     ) NÃO NECESSITA de PROVA ESPECIAL e/ou de TRATAMENTO ESPECIAL.
(    ) NECESSITA de PROVA e/ou de CUIDADO ESPECIAL. _________________________________
_______________________.

OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de 
correção simples, tais como miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao en-
quadramento de sua situação, nos termos do Decreto n.° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado 
no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004, especialmente no que concerne ao conteúdo do 
item 3 deste edital, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso de não-homologação de sua 
situação, por ocasião da realização da perícia médica.

___________________________                      _______________________________
             Local e data                                                           Assinatura do candidato

ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIAL PARA REA-
LIZAÇÃO DAS PROVAS À COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO.

O(A) candidato(a) __________________________________________, CPF n.° _______________, 
candidato(a) ao Concurso Público para preenchimento de vagas no cargo ____________________, regido 
pelo Edital n.° ___________ do Concurso Público para o quadro de pessoal da _____________________, 
vem solicitar tratamento especial para realização das provas conforme segue:
( ) Outras ___________________________________________________________________________
____________ _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao enqua-
dramento de sua situação de tratamento especial, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso 
de não-homologação de sua situação, por ocasião da realização em caráter especial.

___________________________                      _______________________________
             Local e data                                                           Assinatura do candidato

ANEXO IV – cONTEÚDO PROGRAMÁTIcO
PARA A FUNÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR: PEB II Substituto, Professor de Educação Física Efetivo, 
Diretor de Escola.
Observação: Não sugerimos Bibliografia 

LEGISLAÇÃO:
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL promulgada em 5 de outubro de 1988 
- Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230 LEI FEDERAL Nº 9394/96; Estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e suas alterações;  LEI FEDERAL Nº 8069/90; Dispõe sobre o 
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Estatuto da Criança e do Adolescente; e suas alterações, especificamente os artigos: 1º ao 4º, 15 ao 18 e 
53 ao 59; 208; 232 e 245. LEI FEDERAL Nº 11.494/07; Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; PARECER 
CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes Curriculares Nacional 
para a Educação Básica; PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui 
as Diretrizes Operacionais para 
atendimento educacional especializado na educação básica modalidade educação especial; 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS:
A educação escolar – atuais tendências e exigências: Currículo e o pleno desenvolvimento do educando: 
saberes necessários para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais. A 
construção de uma escola democrática e inclusiva que garanta o acesso, a permanência e aprendizagens 
efetivas, significativas e relevantes. A qualidade social da educação escolar e a educação para a diver-
sidade numa perspectiva multicultural. A formação continuada dos profissionais da educação centrada 
nas práticas docentes adotando a metodologia da ação-reflexão-ação e construindo competências que 
qualificam suas práticas. Avaliação, recuperação paralela e decisões pedagógicas. Relação professor-
-aluno, escola-comunidade. A educação escolar como direito e dever do estado e o ensino fundamental 
– obrigatório e gratuito, como direito subjetivo. Financiamento da educação. Concepções Filosóficas da 
Educação; Relação Educação - Sociedade – Cultura; Tendências pedagógicas na prática escolar; Plane-
jamento, metodologia e avaliação do processo ensino / aprendizagem.

LINGUA PORTUGUESA:
Considera o Novo Acordo Ortográfico e Norma Culta.
GRAMáTICA: Frases; Pontuação; Sinais de Pontuação; Relação entre palavras; Fonemas e letras; Subs-
tantivo; Adjetivo; Separação de sílabas; Artigo; Numeral; Encontros vocálicos; Encontros consonantais 
e dígrafo; Verbos; Tonicidade das palavras; Sílaba tônica; Sujeito e predicado; Verbos intransitivos e 
transitivos; Verbos transitivos diretos e indiretos; Uso da crase; Pronomes; Formas nominais; Locuções 
verbais; Adjuntos adnominais e adverbiais; Termos da oração; Classes de palavras: Concordância Ver-
bal; Concordância nominal; Regência verbal; Vozes verbais; Regência nominal, Coesão e Coerência.
LINGUAGEM: Comparações; Formação das palavras; Uso do travessão; Discurso direto e indireto; 
Relações entre nome e personagem; História em quadrinhos; Relação entre ideias; Intensificações; Per-
sonificação; Oposição; Provérbios; Onomatopeias; Oposições; Repetições; Relações; Expressões ao pé 
da letra; Palavras e ilustrações; Metáfora; Associação de ideias. 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.

MATEMáTICA:
Conjuntos; números naturais; sistemas de numeração; operações no conjunto dos números naturais; 
múltiplos e divisores em N; radiciação; máximo divisor comum; mínimo divisor comum; conjunto de 
números fracionários; problemas com números fracionários; números decimais; introdução à geome-
tria; medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade e massa; conjunto de números inteiros 
relativos; operações no conjunto dos inteiros; conjunto dos números racionais; operações com números 
racionais; problemas de raciocínio lógico. Números naturais e sistema de numeração decimal. Proble-
mas utilizando: adição, subtração, multiplicação e divisão. Cálculo mental, aproximações e estimativas, 
cálculo escrito. Números racionais. Operações com números naturais e racionais. Cálculo com números 
racionais. Espaço e forma. Tratamento da informação. Equações do 1º e 2º graus; Sistemas de equações 
do 1º e 2º graus; Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e 
composta; Porcentagem; Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Conjuntos de Números 
Reais e Conjunto de Números Racionais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

PARA A FUNÇÃO DE PEB II SUBSTITUTO

A educação escolar – atuais tendências e exigências: Currículo e o pleno desenvolvimento do educando: 
saberes necessários para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais. A 
construção de uma escola democrática e inclusiva que garanta o acesso, a permanência e aprendizagens 
efetivas, significativas e relevantes. A qualidade social da
educação escolar e a educação para a diversidade numa perspectiva multicultural. A formação continu-
ada dos profissionais da educação centrada nas práticas docentes adotando a metodologia da ação-re-
flexão-ação e construindo competências que qualificam suas práticas. Avaliação, recuperação paralela 
e decisões pedagógicas. Relação professor-aluno, escola-comunidade. A educação escolar como direito 
e dever do estado e o ensino fundamental – obrigatório e gratuito, como direito subjetivo. Financia-
mento da educação. Concepções Filosóficas da Educação; Relação Educação - Sociedade – Cultura; 
Tendências pedagógicas na prática escolar; Planejamento, metodologia e avaliação do processo ensino 
/ aprendizagem.

PARA A FUNÇÃO DE Professor de Educação Física

Educação Física, reprodução e mudança: elementos para uma prática libertadora e democrática. A edu-
cação física no currículo da educação básica: significado e possibilidades. Desenvolvimento motor e 
desenvolvimento social: análise das tendências pedagógicas em Educação Física. Corpo e sociedade: a 
cultura corporal enquanto construção social. Corporeidade na escola: as práticas corporais no contexto 
das ações escolares. Esporte: dimensões educativas da competição no âmbito escolar. Educação Física, 
esporte e lazer.

PARA A FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA

Noções de Planejamento de atividades. Primeiros Socorros. Os brinquedos. Normas para utilização dos 
brinquedos. Normas de Segurança. Desenvolvimento Físico e Motor. Necessidades Básicas, Desen-
volvimento Cognitivo. Desenvolvimento da Linguagem. O Recém-nascido: Necessidades e Reflexos. 
Desenvolvimento Emocional. Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Intelectual. Crescimento e 
Desenvolvimento. Tentativa de Treinamento Precoce. Maturação e Aprendizagem. Lei de Diretrizes e 
Bases. Administração escolar e transformação social. A crise do capitalismo e a passagem da teoria da 
Administração a Sociologia das organizações complexas; O papel do Diretor na Administração Escolar; 
As teorias da educação e os problemas da marginalidade; Participação da comunidade na gestão Demo-
crática da Escola Publica; O Planejamento Educacional e a Pratica dos Educadores; Cidadania – o que 
as escolas e os jovens estão fazendo por ela; A indisciplina na sala de aula; Avaliação escolar e seus pro-
blemas; A criança enquanto ser em transformação. Concepções de desenvolvimento: correntes teóricas e 
repercussões na escola; A Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem; Planejamento e Currículo 
na escola; Estatuto da criança e do adolescente; Parâmetros curriculares Nacionais; Modernidade e Edu-
cação; Parâmetros de qualidade em educação infantil e ensino fundamental.

PARA A FUNÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR: NUTRICIONISTA
LINGUA PORTUGUESA:
Considera o Novo Acordo Ortográfico e Norma Culta.
GRAMáTICA: Frases; Pontuação; Sinais de Pontuação; Relação entre palavras; Fonemas e letras; Subs-
tantivo; Adjetivo; Separação de sílabas; Artigo; Numeral; Encontros vocálicos; Encontros consonantais 

e dígrafo; Verbos; Tonicidade das palavras; Sílaba tônica; Sujeito e predicado; Verbos intransitivos e 
transitivos; Verbos transitivos diretos e indiretos; Uso da crase; Pronomes; Formas nominais; Locuções 
verbais; Adjuntos adnominais e adverbiais; Termos da oração; Classes de palavras: Concordância Ver-
bal; Concordância nominal; Regência verbal; Vozes verbais; Regência nominal, Coesão e Coerência.
LINGUAGEM: Comparações; Formação das palavras; Uso do travessão; Discurso direto e indireto; 
Relações entre nome e personagem; História em quadrinhos; Relação entre ideias; Intensificações; Per-
sonificação; Oposição; Provérbios; Onomatopeias; Oposições; Repetições; Relações; Expressões ao pé 
da letra; Palavras e ilustrações; Metáfora; Associação de ideias. 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.

MATEMáTICA:
Conjuntos; números naturais; sistemas de numeração; operações no conjunto dos números naturais; 
múltiplos e divisores em N; radiciação; máximo divisor comum; mínimo divisor comum; conjunto de 
números fracionários; problemas com números fracionários; números decimais; introdução à geome-
tria; medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade e massa; conjunto de números inteiros 
relativos; operações no conjunto dos inteiros; conjunto dos números racionais; operações com números 
racionais; problemas de raciocínio lógico. Números naturais e sistema de numeração decimal. Proble-
mas utilizando: adição, subtração, multiplicação e divisão. Cálculo mental, aproximações e estimativas, 
cálculo escrito. Números racionais. Operações com números naturais e racionais. Cálculo com números 
racionais. Espaço e forma. Tratamento da informação. Equações do 1º e 2º graus; Sistemas de equações 
do 1º e 2º graus; Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e 
composta; Porcentagem; Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Conjuntos de Números 
Reais e Conjunto de Números Racionais.
CONHECIMENTOS GERAIS
Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento sustentável, eco-
logia, tecnologia, inovação tecnológica, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais, 
educação, saúde, segurança e artes e literatura e suas vinculações históricas. Fundamentos da Computa-
ção: Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de computadores (hardware e software), 
periféricos, dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1 – Macro e micronutrientes na alimentação humana; 2 – Recomendações de energia e nutrientes; DRI´s. 
3 – Alimentação no 1º ano de vida, na infância e na adolescência; 4 – Nutrição na gestação e na lactação; 
5 – Avaliação nutricional em diferentes grupos etários; 6 – Microbiologia aplicadas as UAN´s: - clas-
sificação dos microorganismos, fontes de contaminação, vias de transmissão, fatores que interferem no 
metabolismo dos microorganismos; 7 – Aspectos higiênicos sanitários em UAN´s: - saúde do manipu-
lador de alimentos e controle de matérias-primas, - conservação e higienização da matéria-prima, - do-
enças transmitidas de alimentos; 8 – APPCC (HACCP) Análise de perigos e pontos críticos de controle 
em UAN´s; Boas práticas na fabricação de alimentos; 9 – Planejamento, organização e administração 
em UAN´s: - Recursos Humanos em UAN´s: dimensionamento, descrição de cargos e funções, recru-
tamento, seleção e treinamento; - Aspectos físicos da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN`s); 10 
– Alimentação coletiva: planejamento execução e avaliação de cardápios; 11 – Terapia Nutricional: - nas 
doenças carências e na obesidade; - nos distúrbios endócrinos, cardiovasculares, renais e gastrointesti-
nais; - nas enfermidades crônicas degenerativas; 12 – Programas governamentais na área de alimentação 
e nutrição: - Programa Nacional de Alimentação Escolar;  - Programa de Alimentação do Trabalhador; 
13 – Código de ética do nutricionista; 14 – Introdução à técnica dietética: conceito, objetivo e métodos 
de preparo de alimentos; 15 – Montagem de Fichas Técnicas de Preparação.

PARA A FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO: Auxiliar de 1ª Infância, Auxiliar Administrativo Escolar, Eletri-
cista, Motorista Categoria D, Fiscal de Linha Escolar.
Observação: Não sugerimos Bibliografia

LÍNGUA PORTUGUESA 
Considera o Novo Acordo Ortográfico e Norma Culta.
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Classes de 
palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, 
modos e vozes verbais. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação dos pro-
nomes átonos. Emprego dos sinais de pontuação.
MATEMáTICA
Equações do 1º e 2º graus; Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três 
simples e composta; Porcentagem; Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Conjuntos 
de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; ; problemas de raciocínio lógico. Números natu-
rais e sistema de numeração decimal. Problemas utilizando: adição, subtração, multiplicação e divisão. 
Geometria Básica.
CONHECIMENTOS GERAIS
Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento sustentável, eco-
logia, tecnologia, inovação tecnológica, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais, 
educação, saúde, segurança e artes e literatura e suas vinculações históricas. Fundamentos da Computa-
ção: Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de computadores (hardware e software), 
periféricos, dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados.

PARA A FUNÇÃO DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: Pintor, Eletricista, Pedreiro e Enca-
nador.

Observação: Não sugerimos Bibliografia

LÍNGUA PORTUGUESA 
Encontros Vocálicos e Consonantais. Sílaba e Tonicidade. Divisão Silábica. Componentes de um Vocá-
bulo. Formação das Palavras. Significação das Palavras. Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pro-
nome, Verbo e Advérbio. Conjugação verbal. Acentuação Gráfica. Interpretação de Texto. Ortografia 
(Novo Acordo Ortográfico).
MATEMáTICA
Operações fundamentais: Problemas com Adição, Multiplicação, Subtração e Divisão. Regra de Três 
Simples. Sistema métrico decimal. Medidas de massa, medidas de comprimento e medidas de tempo.
CONHECIMENTOS GERAIS
Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento sustentável, eco-
logia, tecnologia, inovação tecnológica, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais, 
educação, saúde, segurança e artes e literatura e suas vinculações históricas. Fundamentos da Computa-
ção: Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de computadores (hardware e software), 
periféricos, dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados.

ANEXO V
FORMULáRIO PADRONIZADO PARA REQUERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO RE-
LATIVO À PROVA OBJETIVA.
COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETI-
NINGA - SP
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CAPA DE RECURSO ADMINISTRATIVO

ILMO. SR (a). PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO

Eu, ____________________________, candidato(a) inscrito(a) no Concurso Público supra-
citada inscrição no _________, solicito em relação à Prova Objetiva correspondente ao cargo  
______________________ , de minha opção, o seguinte:

(     )  Revisão da resposta constante do Gabarito Oficial Preliminar para a(s) questão(es) 
assinalada(s) abaixo:

Questões Disciplina

As razões que justificam meu pleito encontram-se fundamentadas no formulário de recurso, em anexo.

______________________________          _________________________________________
Local e data    Assinatura do(a) candidato(a)

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - SP

Folha I do FORMULáRIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - REVISÃO
(Use uma folha para cada questão)

Cargo de opção do Candidato(a): _______________________________________________________
________
Número de Inscrição do Candidato(a): ___________________________________________________
________
Modalidade do Recurso: Revisão de resposta do gabarito oficial Preliminar

Nº do Gabarito da Prova: __________________________                Questão: _____________________
_____________ 
Resposta do Gabarito: ____________________________               Resposta do Candidato: 
_______________________
Justificativa Fundamentada do (a) Candidato (a)
(Use folhas suplementares, se necessário)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

________________

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - SP

Folha II do FORMULáRIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO
(Use uma folha para cada questão)

Cargo de opção do (a) Candidato (a): ____________________________________________________
__________
Número de Inscrição do (a) Candidato (a): ________________________________________________
__________
Modalidade do Recurso: Anulação de Questão
Nº do Gabarito da Prova: _________________ Questão: _______________ Resposta do Gabarito: 
__________________
Justificativa Fundamentada do (a) Candidato (a)
(Use folhas suplementares, se necessário)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________

ANEXO VI
As Provas serão aplicadas no dia 09/03/2014 no turno MANHÃ E TARDE, atendendo o Quadro abaixo:

PROVA PROVA

CARGOS / HORáRIO
09h00 ÀS 12h00

CARGOS / HORáRIO
14h00 ÀS 17h00

PEB II – Substituto Auxiliar Administrativo Escolar

Professor de Educação Física Efetivo Encanador

Diretor de Escola Eletricista

Auxiliar de 1° Infância Motorista Categoria D

Pedreiro Fiscal de Linha Escolar

Pintor Bibliotecario

Nutricionista -----------

Poderá a comissão, em qualquer caso que se configure interesse e conveniência publica, mudar os dias 
e os horários de aplicação das provas.

ANEXO VII
Atribuição dos Cargos
AUXILIAR DE PRIMEIRA INFÂNCIA – Ensino Médio Completo
Cuidar de crianças, a partir de objetivos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, zelando 
pelo bem-estar, saúde, segurança, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da 
criança; Desenvolver atividades que estimulem a aquisição de hábitos de higiene e saúde; executar, orien-
tar, acompanhar e complementar a higiene das crianças após defecação e micção; acompanhar, orientar 
e completar o banho, a escovação de dentes, a troca de roupas, estimulando para que, gradativamente, as 
crianças conquistem autonomia e passem a realizar essas atividades sozinhas; acompanhar o sono/repouso 
das crianças durante todo o período, preparando a cama, ajudando-as na troca da roupa, para assegurar 
seu bem estar e saúde; oferecer, acompanhar e cuidar da alimentação da criança, inclusive orientando 
sobre comportamento à mesa, a partir dos objetivos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação; 
incentivar a criança a alimentar-se sozinha, estimulando sua autonomia; organizar o espaço físico e suas 
atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança; zelar pelo uso adequado do espaço, dos 
materiais e dos brinquedos; organizar com as crianças a sala e os materiais necessários para o desenvolvi-
mento das atividades; estimular e orientar o desenvolvimento de atividades ao ar livre, atividades externas 
ou passeios (desde que autorizadas pela direção da unidade escolar); manter, através de relatórios, a dire-
ção da unidade escolar informada de todo o trabalho em desenvolvimento no grupo de crianças; facilitar o 
desenvolvimento integral da criança nos seus diversos aspectos e dimensões, através das ações e cuidados, 
brincadeiras e aprendizagens organizadas, estabelecendo uma relação segura, estável e afetiva que contri-
bua para sua formação social, emocional e física, e também para a construção de uma autoimagem positiva 
e saudável. Cumprir horário nas escolas municipais, designadas pela Secretaria Municipal da Educação, 
desenvolvendo atividades estabelecidas pela direção da unidade escolar; executar outras funções correlatas 
determinadas pela autoridade superior.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCOLAR – Ensino Médio Completo
Recepcionar e atender o público; organizar e manter atualizados os prontuários dos alunos, procedendo 
ao registro e escrituração relativos à vida escolar, bem como ao que se refere a matrícula, frequência e 
histórico escolar, para facilitar a identificação de aptidões, interesse e comportamento dos mesmos; veri-
ficar a regularidade da documentação referente à transferência de alunos e registros de documentos, para 
assegurar o funcionamento eficiente da unidade escolar; orientar e fornecer informações e documentos; 
receber, conferir, protocolizar e encaminhar correspondências e documentos aos funcionários da unidade 
escolar ou a outros órgãos; classificar documentos e correspondências; digitar textos, documentos, re-
latórios e correspondências, transcrevendo originais manuscritos e impressos; preencher formulários e 
fichas padronizadas através da coleta de dados, consultar documentos, semanários oficiais do municípios 
e outras fontes; informar processos em tramitação na unidade escolar; efetuar cálculos pertinentes à sua 
atividade; secretarias reuniões e outros eventos; auxiliar na elaboração de relatórios e projetos pertinentes 
à sua atividade; organizar, atualizar e conservar arquivos e fichários ativos e inativos da unidade escolar; 
requisitar e controlar material de consumo e permanente, submetendo à aprovação da direção para atender 
às necessidades da unidade escolar; executar serviços auxiliares diversos, relativos ao apoio financeiro e 
contábil; participar direta ou indiretamente de serviços relacionados a verbas, processos e convênios; e re-
alizar atividades junto ao computador; executar outras tarefas inerentes ao cargo. Executar outras funções 
correlatas determinadas pela autoridade superior.

FISCAL DE LINHA DE TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL
Verificar as condições internas e externas, inspecionar e fiscalizar transportes coletivos de vans, micro 
ônibus, ônibus. Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu desembarque na escola 
de destino, assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no final do expediente escolar, até o 
desembarque nos pontos próprios. Verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente dentro do 
veículo de transporte escolar; orientar alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do corpo 
para fora da janela; Zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto; identificar a instituição 
de ensino dos respectivos alunos e deixa-los dentro do local; ajudar os alunos a subir e descer as escadas 
dos transportes; verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e do desembarque; verificar os 
horários dos transportes, informando aos pais e alunos; conferir se todos os alunos frequentes no dia estão 
retornando para os lares; ajudar os pais de alunos especiais na locomoção destes e executar tarefas afins; 
executar outras funções correlatas determinadas pela autoridade superior.

PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BáSICA II – SUPERIOR COMPLETO
Ministrar conteúdos de acordo com a legislação vigente; utilizar metodologias através de ações que garan-
tam o ensino e aprendizagem dos alunos; estabelecer e implementar estratégias e atendimento aos alunos 
que apresentem menor rendimento; 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 escola; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; desem-
penhar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e ao processo de 
ensino e aprendizagem; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comuni-
dade; viabilizar a participação efetiva do alunos nas diferentes situações de aprendizagem e interação no 
contexto escolar e nas atividades extraclasse; educar e preparar os alunos para o exercício pleno e cons-
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ciente da cidadania, despertando o interesse para o trabalho em equipe por meio de atividades desenvolvi-
das na escola e na comunidade; elaborar o planejamento de suas atividades diárias; acompanhar e avaliar 
o desenvolvimento do aluno em seu processo de aprendizagem; registrar a vida escolar do aluno no diário 
de classe ou equivalente, e outros meios que se fizerem necessários; executar atividades correspondentes a 
sua respectiva formação, orientando a execução dos trabalhos e desenvolvendo atividades de programação 
de sua área de atuação; executar outras atividades correlatas; e, cumprir com ética e profissionalismo o que 
determina a lei e as normas que regulamentam o exercício da profissão e em especial os estatutos do magis-
tério e do funcionalismo público municipal de Itapetininga, bem como os regimentos internos, resoluções 
e demais textos legais onde exerce o cargo ou função. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – SUPERIOR COMPLETO
Conhecer e respeitar as leis; preservar os princípios, os ideais e fins da educação, através de seu de-
sempenho profissional; respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a 
eficácia de seu aprendizado; participar de atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de 
suas funções; participar da elaboração da proposta pedagógica da unidade escolar; participar do processo 
de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares; elaborar e cumprir plano de trabalho 
segundo a proposta pedagógica da unidade escolar; utilizar metodologias através de ações que garantam 
o ensino e aprendizagem dos alunos; estabelecer e implementar estratégias e atendimento aos alunos que 
apresentem menor rendimento; 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; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; manter espírito de cooperação e solidariedade coma equipe escolar e co-
munidade em geral; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da unidade escolar 
e ao processo de ensino e aprendizagem; participar do Conselho de Escola; colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; assegurar o desenvolvimento do senso crítico 
e da consciência política do educando; manter atualizado seus dados para atualização de seu prontuário; 
considerar os princípios psico-pedagógicos, a realidade sócio-econômica da clientela escolar, as diretri-
zes da política educacional na escolha e utilização de materiais, procedimentos didáticos e instrumentos 
de avaliação do processo ensino-aprendizagem; velar para que o aluno não seja impedido de participar 
das atividades escolares em razão de qualquer carência material; promover e facilitar o aperfeiçoamento 
técnico, científico e cultural dos alunos sob sua orientação profissional; manter-se atualizado quanto aos 
conhecimentos técnicos, científicos e culturais, no sentido de prestar o melhor serviço e contribuir para o 
desenvolvimento da profissão; promover o uso adequado dos materiais e equipamentos específicos para 
a prática da Educação Física; exercer a docência, fundamentando sua atuação na área de conhecimentos, 
tendo como referencial teórico-prático os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física, carac-
terizando a ação educativa, nas dimensões afetivas, cognitivas, corporais e sócio-culturais, consideradas 
como essenciais; planejar e executar o trabalho docente, levantar dados e interpretá-los; contribuir para a 
qualidade do ensino e aprendizagem da Educação Física; estabelecer mecanismos de avaliação, considerar 
diferenças individuais, saber tratá-las e encaminhá-las; cooperar com os setores de supervisão e orienta-
ção escolar; trabalhar em equipe; 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; Utilizar de 
diversas linguagens para promover situações significativas de aprendizagens de acordo com o segmento 
inerente a cada atividade; executar outras atividades correlatas ao cargo.

DIRETOR DE EDUCAÇÃO BáSICA – SUPERIOR COMPLETO
Conhecer e respeitar as leis, assegurando o cumprimento da legislação em vigor e determinações legais das 
autoridades competentes, bem como as disposições do regimento escolar e os preceitos do projeto - polí-
tico - pedagógico; dirigir e gerenciar as atividades escolares e instituições complementares, responsabili-
zando-se por seu funcionamento; garantir a implementação e o cumprimento das diretrizes da Secretaria 
Municipal da Educação e atender suas convocações e solicitações; dirigir escola de educação básica e 
instituições complementares, planejando, coordenando e avaliando a execução das atividades docentes, 
discentes e administrativas, garantindo a operacionalização das ações; encaminhar, devidamente informa-
da e assinada, toda a documentação que tramita pelo estabelecimento; representar a escola; articular a inte-
gração da escola com as famílias e a comunidade, prestando informações pertinentes a todos os segmentos 
da escola e da comunidade; administrar o pessoal, os recursos materiais e financeiros da escola; garantir a 
observância das normas da gestão democrática do ensino público na educação básica; estabelecer relação 
adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabeleci-
mento; providenciar a organização dos horários de trabalho e escala de férias; participar de reuniões do 
sistema municipal de educação, mantendo contato com seus pares e autoridades de ensino e colaborar na 
implementação de programas e projetos educacionais; zelar pelo funcionamento da parte física do pró-
prio escolar e encaminhar solicitações aos setores competentes de manutenção e reforma; comunicar ao 
Conselho Tutelar, por meio de relatórios, os casos de maus tratos, reiteração de faltas injustificadas, antes 
que atinjam o limite de vinte e cinco por cento das aulas dadas, além das demais situações constantes no 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

PEDREIRO
Executar trabalho de alvenaria, assentando pedras ou tijolos de argilas ou concreto, em camadas superpos-
tas e rejuntando-os e fixando-os com argamassa, para levantar muros, paredes, colocando pisos, azulejos 
e outros similares; Verificar as características da obra, examinando plantas e outras especificações da 
construção para selecionar o material e estabelecer as operações a executar; Ajustar a pedra ou tijolo a 
ser utilizado, adaptando a forma e a medida ao lugar que será colocado, utilizando martelo e talhadeira, 
para possibilitar o assentamento do material em questão; Misturar areia, cimento e água, dosando esses 
materiais nas quantidades convenientes, para obter argamassa a ser empregada no assentamento de pedras 
e tijolos; Assentar tijolos, ladrilhos, pisos ou pedras, superpondo-os em fileiras ou seguindo os desenhos, 
para levantar paredes, vigas, pilares, degraus de escadas e outras partes da construção; Construir base de 
concreto e/ou outro material, baseando-se nas especificações, para possibilitar a instalação de máquinas, 
postes de rede elétrica e para outros fins; Executar serviços de acabamento em geral, tais como coloca-
ção de telhas, revestimento de pavimentos ou paredes com ladrilhos e azulejos, instalação de rodapés, 
verificando o material e as ferramentas necessárias para a execução dos trabalhos; Executar trabalhos na 
manutenção corretivas de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, aparelhos 
sanitários e outras peças, chumbando as bases danificadas, para reconstruir essas estruturas; Rebocar as 
estruturas construídas, empregando argamassa de cal, cimento e areia atentando o prumo e nivelamento 
das mesma para torná-las aptas a outros tipos de revestimentos; Executar outras funções correlatas deter-
minadas pela autoridade superior.

PINTOR
Executar trabalhos de acabamento em superfícies internas e externas que requeiram pintura de diferentes 
formas com diferentes matérias-primas; preparar tintas, massas, pigmentos e solventes, misturando-os nas 
quantidades adequadas; Efetuar pintura à mão, a resolver ou com outras técnicas;
Levantar os materiais a serem utilizados nos diversos serviços providenciando os itens faltantes, de forma 
a evitar atrasos e interrupções nos serviços; Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equi-
pamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Zelar pela guarda, conservação, 
manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados bem como do local de traba-
lho; Executar tratamento e descarte de resíduos provenientes do seu local de trabalho; Analisar e preparar 
superfícies a serem pintadas; Calcular a quantidade de materiais para a pintura; Identificar, preparar e apli-
car tintas em superfícies; Dar polimento e retocar superfícies pintadas; Executar outras funções correlatas 
determinadas pela autoridade superior.

ENCANADOR

Montar, Instalar e conservar sistemas de tubulações de material metálico ou não metálico, soldando ou 
furando, utilizando-se de instrumentos apropriados, para possibilitar a condução de ar, água, vapor e outros 
fluídos, bem como a implantação de redes de água e esgoto; Estudar o trabalho a ser executado analisando 
desenhos, esquemas, especificações e outras informações, para programar o roteiro de operações; Marcar 
os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos na paredes, muros e escavações do solo, utilizando-
-se de instrumentos de traçagem ou marcação para orientar a instalação do sistema projetado; Executar a 
instalação da rede primária e secundária de água e esgoto em obras públicas de construção abrindo valetas 
no solo ou rasgo em paredes para introduzir tubos ou partes anexas, de acordo com as determinações dos 
croquis, esquemas ou projetos;Executar os serviços de consertos e manutenção de equipamentos hidráuli-
cos, efetuando a substituição ou reparação de peças, para mantê-los em bom funcionamento; Testar as redes 
hidrossanitárias instaladas ou os equipamentos reparados, utilizando ferramentas específicas, para garantir 
sua funcionalidade; Elaborar o orçamento de material hidráulico, baseando-se nos projetos e obras, para 
aquisição do que é necessário; Executar outras funções correlatas determinadas pela autoridade superior.

Motorista 
 Dirigem veículos leves e/ou pesados, transportam passageiros, coletam e entregam cargas em geral; guin-
cham destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico.
Movimentam cargas volumosas e pesadas, possa, também, operar equipamentos, realizar inspeções e re-
paros em veículos, vistorias cargas, além de verificar documentação de veículos, de cargas e passageiros. 
Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. Zelam pela manutenção e conservação dos veí-
culos que estiverem sob seus cuidados. Executam outras funções correlatas determinadas pela autoridade 
superior. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de 
segurança.

Nutricionista
 Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejam, organizam, administram 
e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle higiênico-sanitário; participam de programas de 
educação nutricional; podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento voltados ás unidades de educação, saúde 
e outras; ministrar cursos. Atuam em conformidade ao Manuel de boas práticas. Executar outras funções correlatas.

Eletricista 
 Montar e fazer a manutenção de instalações elétricas e de aparelhos e equipamentos elétricos para assegurar as 
condições de funcionamento regular e permanente de aparelhagem elétrica das instalações, aparelhos e equipamentos 
da municipalidade; Fazer a instalação, reparo ou substituições de lâmpadas, tomadas, fios, painéis e interruptores; 
Reparar a rede elétrica, conservando ou substituindo peças e conjuntos; Fazer regulagens necessárias, utilizando 
voltímetro, amperímetro, extratores, adaptadores, solda e outros recursos; Efetuar ligações de luz e força em equipa-
mentos portáteis e máquinas diversas; Substituir ou reparar refletores e antenas; Instalar fios e demais componentes, 
testando-os para permitir a utilização dos mesmos em trabalhos de natureza eventual ou temporária; Executar tra-
balhos em rede telefônica; Manter as máquinas, as ferramentas e o local de trabalho em bom estado de conservação 
e limpeza; Participar de reuniões e grupos der trabalho; Responsabilizar-se pelo controle e utilização de máquinas, 
equipamentos, utensílios e outros materiais colocados a sua disposição; Proceder a instalação e manutenção de semá-
foros; Elaborar o orçamento de material elétrico, baseando-se nos projetos e obras, para aquisição do que 
é necessário; Executar outras funções correlatas determinadas pela autoridade superior.

PORTARIA/SePReM nº 006, De 20 De JAneIRO De 2.014
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso 
de suas atribuições legais, 
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº.  1048/2014, RESOLVE:
Artigo 1º- Aposentar nos termos do Artigo 38, Inc. III, da Lei complementar nº. 49, de 23-04-2012, com proven-
tos proporcionais, a partir de 16-01-2014, a funcionária REGINA TERESA VENTURA MARTINS, Diretora de 
Educação Básica-Infantil, Faixa 04-C, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE cARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SePReM nº 007, De 20 De JAneIRO De 2.014
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso 
de suas atribuições legais, 
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº.  1049/2014, RESOLVE:
Artigo 1º- Aposentar nos termos do Artigo 37  da Lei complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Artigo 6° da Emen-
da Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 16-01-2014, a funcionária MARIA EMILIA 
DOS SANTOS E SOUZA, Professora de Educação Básica II, Fundamental, Faixa 04-F, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação.
Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE cARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SePReM nº 008, De 21 De JAneIRO De 2014
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso 
de suas atribuições legais, 
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº.  1050/2014, RESOLVE:
Artigo 1º- Aposentar nos termos do Artigo 36, Inc- II, da Lei Complementar nº 49 de 23-04-2012 e Artigo 6º 
da Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 21-01-2014, a funcionária, VERA 
LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, Auxiliar de Enfermagem Ref. 12-E, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde.
Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE cARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM
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viSAndo o coMBATE A dEnGuE São REAlizAdAS AçõES coMo viSiTAS A iMóvEiS, oRiEnTAção AoS MoRAdoRES E fiScAlizAçõES

A Secretaria de Saúde, por meio do 
Departamento de Controle de Vetores, 
desenvolve um intenso trabalho de pre-
venção e combate à dengue no município. 
São 12 profissionais, que realizam diver-
sas atividades, seguindo as normas técni-
cas da Superintendência do Controle de 
Endemias (Sucen), ligada à Secretaria de 
Estado de Saúde.

Segundo a equipe de Itapetininga, a 
condição no município é considerada sa-
tisfatória, já que os casos registrados da 
doença são baixos em relação ao tamanho 
da cidade. Em 2013 foram registrados 
apenas três casos adquiridos no próprio 
município.

O trabalho do Departamento do Con-

PoPulação colabora com o municíPio de itaoca

Projeto raP na rua seguirá durante o ano

Secretaria de Gabinete

Secretaria de Cultura e Turismo

A população de Itapetininga mais uma 
vez mostrou-se solidária, doando diversos 
materiais para o município de Itaoca, que 
foi acometido por fortes chuvas no último 
dia 13. O Fundo Social de Solidariedade, 
um dos postos de arrecadação na cidade, 

Itapetininga contará novamente em 
2014 com o projeto Rap na Rua. O obje-
tivo é reunir grupos da comunidade e de 
outros bairros para troca de experiências e 
diminuição de possíveis “richas”.

A primeira edição de 2014 acontecerá 
no próximo domingo, dia 26, na Rua Agi-
des Ravacci, no bairro do Taboãozinho, a 
partir das 14 horas e contará com a pre-

EnTRE oS MATERiAiS doAdoS PARA A cidAdE ESTão RouPAS, AliMEnToS, áGuA, E MATERiAiS dE hiGiEnE E liMPEzA

o EvEnTo, REAlizAdo dESdE 2012, é GRATuiTo E conTARá coM REconhEciMEnTo E APoio dA SEcRETARiA dE culTuRA E TuRiSMo

recebeu alimentos, água, roupas, produtos 
de limpeza e higiene pessoal, colchões, 
travesseiros e roupas de cama. No último 
domingo, 19, as doações foram encami-
nhadas para Itaoca.

De acordo com a equipe do Fundo So-

cial, as doações continuam chegando. É 
importante ressaltar que não há necessida-
de de doar roupas, já que a prioridade pa-
ra o município de Itaoca no momento são 
materiais de limpeza e higiene pessoal.

Nos próximos dias, o Fundo Social irá 

encaminhar novamente as doações para 
Itaoca. O material pode ser entregue de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O 
Fundo Social de Solidariedade fica à Pra-
ça Gaspar Ricardo, s/n, na Antiga Estação 
Ferroviária. Telefone 3271-1801.

trole de Vetores é contínuo, mas intensifi-
cado nos meses de maio e junho e novem-
bro e dezembro. A intenção é monitorar 
o período de verão, em que o número de 
casos de dengue é maior e o período de in-
verno, em que o número de casos diminui 
significativamente. 

Conheça alguns dos trabalhos desen-
volvidos pela equipe de Controle de Ve-
tores:

Visitas casa a casa: é a atividade bá-
sica, que visa eliminar criadouros e passar 
orientações às famílias;

Bloqueio e controle de criadouros: 
em locais onde há suspeita de que uma 
pessoa foi contaminada é feito um traba-
lho num raio de nove quadras ou 200 me-

tros, para evitar infestação local.
Bloqueio e nebulização: comple-

menta o trabalho de controle de criadou-
ros, atuando nas mesmas áreas. A ação é a 
de pulverizar veneno para matar as larvas.

Fiscalização: visita em local determi-
nado quando há reclamação.

Trabalho estratégico: visita em pon-
tos estratégicos, com grande fluxo de pes-
soas ou possibilidade de foco da doença, 
como estabelecimentos públicos, empre-
sas com grande número de funcionários, 
cemitério, oficinas e outros locais com 
grande circulação de pessoas. Nesses lo-
cais, os funcionários são treinados para 
agir no trabalho de prevenção e combate 
à dengue.

Avaliação de Densidade Larvária 
(ADL): levanta o número de larvas no 
município, com o objetivo de manter o 
controle. 

Projeto Escolas contra a Dengue: 
alunos de diversas escolas criam proje-
tos no combate e prevenção à dengue, 
apresentam para a equipe do Controle de 
Vetores, que faz orientações e dá outras 
dicas.

A população pode e deve colaborar no 
combate à dengue. Além de não permitir 
que haja criadouros em casa, é possível 
obter informações, dar sugestões e noti-
ficar locais suspeitos através do telefone 
156, da prefeitura, e do telefone 0800-
770-8283.

sença do DJ Sandro Mancha, microfones 
abertos, grafitti, break, além de bandas de 
Itapetininga e região. O evento é gratuito e 
aberto a toda comunidade.

A Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo, reconhecendo a importância de 
apoiar projetos de integração sociocultu-
rais, participará com a infraestrutura do 
evento.

história do Rap
O Rap é uma das vertentes do Hip 

Hop, um movimento que chegou ao 
Brasil na década de 80, liderado pelos 
negros e menos favorecidos que, com 
batidas instrumentais e versos rima-
dos, usavam sua música como forma 
de protesto e manifestação cultural. 
Com o passar do tempo, a cultura Hip 

Hop deixou de pertencer apenas ao 
subúrbio e chegou aos grandes cen-
tros.

O projeto Rap na Rua teve sua pri-
meira edição em 2012, quando os mili-
tantes do Hip Hop da cidade decidiram 
se reunir para promover manifestação 
cultural e dar voz à periferia. Até hoje, 
nove bairros já sediaram o evento.



Página 26 25/01/2014

REclAMAção AnTiGA dA PoPulAção, RodoviáRiA AGoRA conTA coM PoliciAMEnTo fixo, iniBindo AçõES dE BAndidoS

abertas inscrições Para novos alunos e transferências

remoção de Passarela na rodovia raPoso acontece amanhã

Secretaria de Educação

Secretaria de Obras

Desde o dia 24 estão abertas as 
inscrições para novos alunos de 
EMEIs e EMEFs no Sistema Muni-
cipal de Ensino. Também poderão 
fazer a inscrição os pais interessados 
em transferência de Unidade Escolar.

As inscrições para transferências 
e de novos alunos para o ano letivo 
de 2014 serão efetuadas através do 
Sistema Central de Vagas e deverão 
ser feitas diretamente na unidade es-

Amanhã, dia 25, a partir das 9 horas, 
acontecerá a operação para retirada da 
passarela, localizada no km 157,5 da Ro-
dovia Raposo Tavares (SP 270). No mo-
mento do içamento da viga da passarela, 
por volta das 9h30, o tráfego será inter-
rompido aproximadamente 15 minutos. 
Das 8h às 18h, o tráfego fluirá no sistema 
pare e siga entre o km 156 e km 158 da 
SP 270.

Os pedestres que quiserem realizar 

vAlE lEMBRAR quE AS inScRiçõES E oS PRocESSAMEnToS AconTEcERão duRAnTE Todo o Ano, ATé o MêS dE ouTuBRo

A ccR SPviAS AMPliARá A SinAlizAção no locAl E diSTRiBuiRá PAnflEToS infoRMATivoS AoS uSuáRioS dA RodoviA

O Programa Atividade Delegada 
deu início nos trabalhos no último dia 
14 de janeiro. O projeto, iniciativa da 
Prefeitura, permite que os policiais 
militares trabalhem fora do horário de 
serviço habitual, em uma escala extra, 
podendo oferecer os serviços até 8h di-
árias. 

A rodoviária, um dos locais mais 

importantes do município e com bas-
tante concentração de pessoas já pode 
ser observado. A PM está com equipes 

fixas nas imediações do local. Essa 
ação é importante forma de combate 
ao crime, mas principalmente, na pre-

venção, inibindo a ação de criminosos.
Com o aumento do efetivo em 25% 

do policiamento, a população já nota 
a sensação de segurança e tranquilida-
de, em vários locais da cidade, como 
nas principais vias de acesso e saída da 
cidade. Além disso, o policiamento no 
centro também melhorou com a ronda 
a pé dos policiais militares.

a travessia entre o bairro Monte Santo 
e Chapada Grande deverão seguir até o 
km 157,9 (400m à frente), onde está im-
plantada uma passarela provisória.

Com o objetivo de evitar acidentes e 
conscientizar o usuário sobre a importân-
cia da utilização da passarela na preser-
vação da vida, a CCR SPVias ampliará a 
sinalização no local e distribuirá panfle-
tos informativos aos usuários, moradores 
e comerciantes próximos à rodovia.

 duplicação da Rodovia Raposo 
Tavares (SP 270)

A obra de duplicação da Rodovia 
Raposo Tavares está sendo realiza-
da em duas etapas: entre Araçoiaba 
da Serra e Capela do Alto (km 115,5 
ao 132,62) e entre Capela do Alto e 
Itapetininga (km 132,62 ao 158,4). 
Ao todo serão investidos mais de R$ 
216 milhões no conjunto de obras 
que integram a duplicação da via. 

Até o final da obra serão gerados 
mais de 700 empregos diretos.

Além de melhorar a fluidez do 
tráfego e proporcionar maior segu-
rança aos usuários, a obra permi-
te intensificar o desenvolvimento 
da região sudoeste do Estado de 
São Paulo ao facilitar o acesso aos 
municípios de Araçoiaba da Serra, 
Alambari, Sarapuí, Capela do Alto e 
Itapetininga.

colar. O pai e/ou responsável deverá 
procurar a unidade escolar mais pró-
xima de sua residência.  

As EMEIs e EMEIFs receberão as 
inscrições de transferências e de no-
vos alunos, para crianças de 4 meses 
a 5 anos, para classes de Berçário, 
Mini Maternal, Maternal e Jardim em 
período integral e parcial.

No ato da inscrição os pais devem 
apresentar certidão de nascimento 

da criança; comprovante de residên-
cia; comprovante de trabalho da mãe 
ou do responsável legal, se possuir; 
comprovante de renda, se possuir; 
cartão do Programa Bolsa-Família, 
se possuir; quando for transferência, 
apresentar a declaração da unidade 
escolar onde estiver matriculado, 
contendo a etapa e o período; certi-
dão de nascimento de outros filhos 
menores de 14 anos, se possuir.

As inscrições poderão ser feitas 
até o dia 31 de janeiro, sendo que 
a divulgação do primeiro processa-
mento com a lista dos alunos atendi-
dos será no dia 5 de fevereiro. Vale 
lembrar que as inscrições e os pro-
cessamentos acontecerão durante to-
do o ano, até o mês de outubro. Mais 
informações podem ser obtidas pelo 
telefone (15) 3272-6916, na Central 
de Vagas.
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A PREfEiTuRA APoiA inTEGRAlMEnTE o PRojETo, quE dEPEndE do PATRocínio dA inciATivA PRivAdA PARA SER viABilizAdo

O ex-jogador de vôlei e bicampeão 
olímpico Giovane esteve em Itapetinin-
ga, na última quinta-feira, para apresen-
tar o projeto de um time profissional de 
vôlei no município. Ele esteve reunido 
com o chefe do executivo para explicar 
a ideia e recebeu sinal verde da admi-
nistração municipal, que fará todos os 
esforços na busca de parcerias com a ini-
ciativa privada para a viabilização desse 
audacioso projeto.  

Além de visitar o gabinete, Giovane 
visitou o ‘Ginásio Municipal de Espor-
tes Ayrton Senna da Silva’ para conhecer 
um pouco da infraestrutura esportiva de 
Itapetininga e se surpreendeu positiva-
mente com o que encontrou, “A estrutura 
do ginásio é excelente, com um espaço 
físico muito bom. Com um pequeno in-
vestimento e alguns reparos, poderemos 
receber atletas e torcedores da melhor 
maneira possível”, explicou o futuro trei-

nador da equipe.
Porém, não é só o esporte de alto 

rendimento que o projeto vai englobar, 
a questão social também está presente 
como explica o ex-jogador: “Nossa ideia 
é unir o time e a Prefeitura, através dos 
professores de educação física e a rede 
pública de escolas. Tudo isso buscando 
criar um cinturão, uma rede de escolas 
de vôlei voltadas as crianças e adoles-
centes do município”.

Agora para que o projeto saia do 
papel e ganhe vida, o patrocínio de em-
presas privadas da nossa cidade é fun-
damental. A partir desse apoio, Itapeti-
ninga poderá realizar esse sonho antigo 
da população. Tudo isso com a chancela 
da administração municipal em parceria 
com o multi campeão Giovane. Um time 
de vôlei profissional usando o nome de 
Itapetininga promoverá a cidade em todo 
Brasil.

Giovane Gávio
Giovane Farinazzo Gávio, 

mais conhecido apenas como 
Giovane (Juiz de Fora, 7 de se-
tembro de 1970), é um ex-jogador 
e treinador de voleibol brasileiro. 
Começou no esporte aos doze anos 
de idade, jogou em dez equipes 
em sua carreira: Esporte Clube 
Banespa, Charro/Padova (Itá-
lia), Messaggero/Ravenna (Itália), 
Palmeiras, Chapecó (SC), Report/
Suzano (SP), Vasco da Gama, Noicom 
Brebanca Cuneo (Itália), Minas Tênis 
Clube e Unisul/Cimed.  Participou de 
mais de 400 partidas pela seleção brasi-
leira, trinta campeonatos e disputou 31 
partidas em Jogos Olímpicos. Conquis-
tou dois ouros olímpicos, foi campeão 
mundial uma vez, além de 5 títulos da 
liga mundial. Giovane é casado e tem 
quatro filhos. 

imPlantação de visita na uti do hr mostra resultados
Secretaria de Saúde

Após implantar a visita multidis-
ciplinar na Unidade de Tratamento 
Intensivo, UTI, do Hospital Regio-
nal de Itapetininga, melhorias já 
podem ser observadas em relação 
à assistência ao paciente. A visita é 
composta de profissionais da assis-
tência, como médicos, enfermeiros, 
fisioterapeutas, nutricionistas, fono-
audiólogos, farmacêuticos, assisten-
tes sociais e psicólogos interessados 
em ampliar o plano terapêutico do 

viSiTA MulTidiSciPlinAR oTiMizA PlAno TERAPêuTico do PAciEnTE. TAxA dE MoRTAlidAdE REduziu EM 9% coM novA METodoloGiA

paciente segundo sua patologia e 
tomada de novas ações para recupe-
ração.

 Os profissionais realizam encon-
tros na Unidade e discutem os casos 
clínicos, analisam a evolução do pa-
ciente e reavaliam a necessidade de 
novas ações visando a recuperação 
do paciente. Os indicadores assis-
tenciais tiveram expressiva melho-
ra, como a taxa de mortalidade que 
reduziu 9%. Os relatórios são sem-

pre repassados aos familiares, a fim 
de contemplá-los da evolução dos 
pacientes.

“A visita multidisciplinar está 
associada à diminuição da morta-
lidade e do tempo de permanência 
em UTI de maneira independente a 
outros fatores diagnósticos. É uma 
forma de reforçar a atenção de todos 
os profissionais que compõem a as-
sistência ao paciente em estudos de 
casos que beneficiam diretamente o 

internado”, afirma Leonardo Figuei-
redo, gerente de enfermagem.

 Percebe-se a melhoria na quali-
dade do atendimento aos pacientes 
graves através da visita multidisci-
plinar, juntamente com esta práti-
ca, foi implantado o APACHE um 
instrumento importante implantado 
pela equipe de coordenação médi-
ca que tem o objetivo de avaliar o 
prognóstico do paciente nas primei-
ras 24 horas de internação na UTI.


