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2.4.4. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição 
por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile, 
transferência, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum 
em conta corrente, condicional ou fora do período de inscrição 
ou por qualquer outro meio que não o especificado neste Edital.

2.4.5. O pagamento por agendamento somente será aceito 
se comprovada a sua efetivação dentro do período de inscrições.

2.5. A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a con-
firmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à taxa.

2.5.1. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição 
poderá ser feita no site www.vunesp.com.br, no link “Área do 
Candidato”, a partir de 3 (três) dias úteis após o pagamento da 
taxa de inscrição.

2.5.2. Caso a inscrição seja detectada como não efetivada 
ou não haja informação, o candidato deverá entrar em contato 
com o Disque VUNESP (11) 3874-6300, de segunda-feira a 
sábado, nos dias úteis, das 8 às 18 horas ou no link “Área do 
Candidato – FALE CONOSCO” no site www.vunesp.com.br, para 
verificar o ocorrido.

2.6. Efetivada a inscrição, não será permitida alteração do 
cargo apontado na ficha de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado.

2.7. Não haverá devolução da importância paga, ainda que 
efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial 
de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o moti-
vo alegado, exceto ao candidato amparado pela Lei Municipal 
nº 3.893/2007, conforme previsto no Capítulo III deste Edital.

2.7.1. O valor pago a título de taxa de inscrição não poderá 
ser transferido para terceiro e nem para outros concursos.

2.7.2. A devolução da importância paga somente ocorrerá 
se este Concurso Público não se realizar.

2.8. Após as 23h59min, de 07.01.2020, a ficha de inscrição 
e o boleto bancário não estarão mais disponibilizados no site.

2.8.1. O interessado poderá reimprimir o boleto bancário, 
caso necessário, no máximo até às 23h59min do último dia de 
inscrição, para pagamento até 08.01.2020.

2.8.2. A Fundação VUNESP e a Câmara Municipal de 
Bragança Paulista não se responsabilizam por solicitação de ins-
crição pela internet não recebida por motivos de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impos-
sibilitem a transferência de dados.

2.8.3. O candidato será responsável por qualquer erro ou 
omissão, bem como pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição.

2.8.4. O candidato que prestar declaração falsa, inexata 
ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas 
neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, 
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado 
neste Concurso e que o fato seja constatado posteriormente.

2.8.5. As informações prestadas na ficha de inscrição são de 
inteira responsabilidade do candidato, cabendo à Câmara Muni-
cipal de Bragança Paulista e/ou à Fundação VUNESP o direito 
de excluir deste Concurso Público aquele que preenchê-la com 
dados incorretos ou que prestar informações inverídicas, ainda 
que o fato seja constatado posteriormente.

2.8.6. O candidato poderá utilizar, para fins de inscrição, 
o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza postos 
(locais públicos para acesso à internet) em várias cidades do 
Estado de São Paulo. Esse programa é completamente gratuito e 
permitido a todo cidadão.

2.8.6.1. Para utilização desses postos, basta realizar cadas-
tro e apresentar o RG nos próprios Postos do Acessa SP.

2.8.7. O descumprimento das instruções para inscrição pela 
internet implicará a não efetivação da inscrição.

III - DA ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.1. Amparado pela Lei Municipal nº 3.893/2007, atualizada 

pela Lei nº 4.553/2016, poderá o candidato solicitar a isenção do 
pagamento da taxa de inscrição, obedecendo aos procedimentos 
descritos nos itens 3.1.3. a 3.3.3. deste Capítulo.

3.1.1. Com o amparo da citada lei municipal, será isento do 
pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos todos 
os candidatos que comprovem a regular doação de sangue nos 
bancos de sangue da rede de saúde pública ou privada no muni-
cípio de Bragança Paulista de no mínimo de 02 (duas) doações, 
conforme estabelecido em Lei.

3.1.2. Os atestados ou declarações deverão estar em papel 
timbrado da instituição, contendo nome completo do doador 
com o seu número do documento de identidade, data(s) da(s) 
doação(ões), bem como nome completo com o número do 
documento de identidade e com a assinatura do responsável.

3.1.3. O candidato amparado pela Lei Municipal nº 
3.893/2007, deverá:

a) acessar, no período das 10 horas de 18 de novembro de 
2019 às 23h59min de 19 de novembro de 2019, o link próprio 
deste Concurso Público, no endereço eletrônico www.vunesp.
com.br;

b) ler, na íntegra e atentamente, este Edital de Abertura 
de Inscrições;

c) clicar em “Inscreva-se”;
d) informar o e-mail ou o CPF;
e) cadastrar senha pessoal (e intransferível) a ser utilizada 

sempre que se fizer necessário alterar os dados cadastrais e/
ou consultar o desempenho/situação. São de inteira responsa-
bilidade do candidato manter o sigilo e usar adequadamente a 
senha cadastrada;

f) preencher total e corretamente os dados solicitados no 
requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição, 
atentando para a veracidade das informações;

g) clicar em ‘Confirmar a Inscrição’;
h) imprimir, o comprovante/protocolo de inscrição até às 

23h59min de 19 de novembro de 2019;
3.2. Após às 23h59min de 19 de novembro de 2019 o 

requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição não 
estará mais disponível no site.

3.3. Para envio do(s) documento(s) comprobatório(s) da 
condição de doador de sangue, o candidato deverá, até 
23h59min de 19 de novembro de 2019:

a) acessar o link próprio deste Concurso, no endereço ele-
trônico www.vunesp.com.br;

b) após o preenchimento do formulário de solicitação de 
isenção do pagamento da taxa de inscrição, acessar a “Área do 
Candidato”, selecionar o link “Envio de Documentos” e realizar 
o envio dos respectivos documentos por meio digital (upload);

b1) os documentos para envio deverão ser digitalizados, 
frente e verso, quando necessário, com tamanho de até 500 KB, 
por documento anexado, e em uma das seguintes extensões: 
“pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”.

3.3.1. Não serão avaliados documentos ilegíveis e/ou com 
rasuras ou proveniente de arquivo corrompido.

3.3.2. Não serão considerados documentos enviados pelos 
Correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas que não 
a especificada no item 3.3. e suas alíneas deste Edital, nem a 
entrega condicional ou a complementação de documentos ou a 
retirada de documentos após a data estabelecida neste Capítulo.

3.3.3. Os documentos encaminhados fora da forma e dos 
prazos estipulados neste Capítulo não serão conhecidos.

3.4. O candidato deverá, a partir das 10 horas de 10 de 
dezembro de 2019, acessar o site www.vunesp.com.br para 
verificar o resultado da solicitação pleiteada na “Área do Candi-
dato” - no link “Editais e Documentos”.

3.5. O candidato que tiver seu pedido de isenção do paga-
mento da taxa de inscrição deferido terá automaticamente sua 
inscrição efetivada, não havendo necessidade de qualquer outro 
procedimento.

3.6. O candidato que tenha seu pedido de isenção do paga-
mento da taxa de inscrição indeferido poderá protocolar recurso 
contra esse indeferimento no período das 8 horas de 11 de 

1.4. Os candidatos admitidos estarão sujeitos ao regime 
celetista e demais normas aplicáveis.

1.5. Todo candidato aprovado neste Concurso, quando 
admitido, deverá prestar serviços dentro do horário estabele-
cido pela Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, 
podendo ser diurno e/ou noturno, em dias da semana, sábados, 
domingos e feriados, obedecida a carga horária semanal, bem 
como estará sujeito ao cumprimento do estágio probatório.

1.6. As atribuições a serem exercidas pelos ingressantes são 
as seguintes, em ordem alfabética do nome do cargo:

1.6.1. Assistente de Gestão de Políticas Públicas – Ges-
tão Administrativa: elaborar, sob supervisão, demonstrativos, 
relações e levantamentos; digitar textos, documentos, tabelas 
e outros originais, bem como conferir a digitação; elaborar 
ou colaborar na elaboração de relatórios parciais e/ou anuais, 
atendendo às exigências ou normas da unidade administrativa; 
auxiliar o profissional na realização de estudos de simplificação 
de tarefas administrativas, executando levantamento de dados; 
executar serviços de escritório, arquivando, abrindo pastas, plas-
tificando folhas e preparando etiquetas para facilitar o anda-
mento dos serviços administrativos; recepcionar visitante ou 
clientes, indagando suas pretensões, para informa-los conforme 
seus pedidos; atender chamadas telefônicas; controlar entregas 
e recebimentos, assinando ou solicitando livros de protocolo 
para comprovar a execução de serviços; formalizar processos, 
encaminhando seus autos às unidades ou superiores competen-
tes; controlar estoques, distribuindo os materiais, quando solici-
tado, e providenciando sua reposição de acordo com as normas 
pré-estabelecidas; receber matéria de fornecedores, conferindo 
as especificações dos materiais com os documentos de entrega; 
manter em perfeita ordem e conservação as dependências, 
equipamentos, máquinas e arquivos; preparar publicações e 
documentos para arquivo; operar microcomputadores; auxiliar a 
organização e a execução das atividades de plenário; executar 
outras atribuições afins.

1.6.2. Assistente de Gestão de Políticas Públicas – Secre-
tária: protocolo e elaboração de documentos e ofícios dos 
vereadores; receber e registrar todo material encaminhado para 
o departamento, auxiliando em sua organização; atender e efe-
tuar ligações telefônicas, anotando recados ou prestando infor-
mações; operar o sistema de recepção e emissão de fac-símile; 
colaborar nos serviços de recepção de autoridades e convidados 
quando da realização de sessões solenes e eventos da Câmara; 
elaborar e expedir documentos e correspondências oficiais da 
Câmara; colaborar na manutenção do sistema informatizado 
de Protocolo Geral; proceder a estudos e pesquisas de interesse 
ou destinadas a subsidiar a elaboração de matérias legislativas; 
prestar atendimento às comissões permanentes e temporárias 
no que couber; receber e registrar todo o material encaminhado 
ao Departamento de Documentação e Assessoria parlamentar, 
auxiliando na sua organização; auxiliar no tratamento técnico 
dos conjuntos informativos instalados no departamento; execu-
tar serviços auxiliares de aquisição do acerto do departamento, 
controlando o seu empréstimo; executar serviços auxiliares de 
processamento técnico do acervo; executar serviços auxiliares 
de preparação e conservação do material bibliográfico e não 
bibliográfico; prestar atendimento ao publico interno e externo; 
executar outras atribuições correlatas determinadas pelo supe-
rior hierárquico.

1.7. A posse do candidato estará condicionada:
a) à aprovação neste Concurso Público na forma definida 

neste Edital;
b) a estar no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
c) a não registrar antecedentes criminais;
d) a não ter sido demitido ou exonerado de serviço público 

(federal, estadual ou municipal) em consequência de processo 
administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público);

e) à comprovação de todos os requisitos exigidos no item 
1.2, deste Edital, para o respectivo cargo ao qual concorre;

f) a estar em dia com as obrigações eleitorais e, se do sexo 
masculino, também com as obrigações militares;

g) à apresentação de declaração de bens e valores que 
constituam patrimônio e, se casado(a), a do cônjuge;

h) à entrega de qualquer outra documentação solicitada 
pela Câmara Municipal de Estância de Bragança Paulista.

II - DAS INSCRIÇÕES
2.1. O candidato deverá tomar conhecimento de todos os 

requisitos exigidos para o cargo pretendido antes de recolher o 
valor da inscrição, objetivando evitar ônus desnecessários.

2.2. A inscrição implicará o completo conhecimento e a 
tácita aceitação das normas legais e pertinentes e das condi-
ções estabelecidas neste Edital e seus Anexos e nas condições 
previstas em Lei, sobre os quais o candidato não poderá alegar 
qualquer espécie de desconhecimento.

2.2.1. É condição para inscrição o candidato ser brasileiro, 
nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no 
artigo 12 da Constituição Federal e demais disposições de Lei, 
no caso de estrangeiro, ou cidadão português a quem tenha 
sido deferida a igualdade nas condições previstas pelo Decreto 
Federal nº 70.436, de 18 de abril de 1972.

2.3. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 18 de 
novembro de 2019 às 23h59min de 07 de janeiro de 2020, exclu-
sivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br, excetuada 
a do candidato que se sentir beneficiado pela Lei Municipal 
nº 3.893/2007, que deverá observar e cumprir o disposto no 
Capítulo III deste Edital.

2.3.1. O candidato poderá optar em se inscrever para os 
dois cargos.

2.4. Para inscrever-se, o candidato deverá, durante o perí-
odo de inscrição:

a) acessar o site www.vunesp.com.br;
b) localizar, no site, o “link” correlato a este Concurso 

Público;
c) ler, na íntegra e atentamente, este Edital de Abertura 

de Inscrições;
d) clicar em “Inscreva-se”;
e) informar o e-mail ou o CPF;
f) cadastrar senha pessoal (e intransferível) a ser utilizada 

sempre que se fizer necessário alterar os dados cadastrais e/
ou consultar o desempenho/situação. São de inteira responsa-
bilidade do candidato manter o sigilo e usar adequadamente a 
senha cadastrada;

g) preencher total e corretamente os dados solicitados na 
ficha de inscrição, informando, inclusive, se exerceu a função de 
jurado, atentando para a veracidade das informações;

h) clicar em ‘Confirmar a Inscrição’;
i) imprimir o comprovante/protocolo de inscrição até 

23h59min de 07.01.2020;
j) imprimir o boleto bancário; e
k) efetuar, em qualquer agência bancária até 08.01.2020, o 

pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 56,50 (cinquenta 
e seis reais e cinquenta centavos).

2.4.1. Para o correspondente pagamento do valor da taxa 
de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado na inscrição.

2.4.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fecha-
mento de agências bancárias na localidade em que se encontra 
o interessado, o boleto deverá ser pago antecipadamente.

2.4.3. O correspondente pagamento da taxa de inscrição 
poderá ser efetuado em dinheiro ou em cheque, em qualquer 
agência bancária.

2.4.3.1. Se, por qualquer razão, o cheque utilizado para 
o pagamento da taxa de inscrição for devolvido ou efetuado 
pagamento com valor a menor, a inscrição será automatica-
mente cancelada, não sendo permitida complementação em 
hipótese alguma.

2.4.3.2. A inscrição por pagamento em cheque somente 
será considerada efetivada após a respectiva compensação.

LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA COPEL, SITO A PRAÇA PROF. 
PEDRO TORRES, nº100 CENTRO.

O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botu-
catu.sp.gov.br. Informações na Comissão Permanente - COPEL, 
desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-
1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: copel@botucatu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL – DIRETORA DEPAR-

TAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL nº 456/2019 – PROCESSO n° 

52.106/2019.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE LAVA-

GEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO – EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI, CONFORME ESPECIFI-
CAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I

DATA: 26 DE NOVEMBRO DE 2019 - HORÁRIO: 08:15 
HORAS.

LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA COPEL, SITO A PRAÇA PROF. 
PEDRO TORRES, nº100 CENTRO.

O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botu-
catu.sp.gov.br. Informações na Comissão Permanente - COPEL, 
desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-
1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: copel@botucatu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL – DIRETORA DEPAR-

TAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL nº 486/2019 – PROCESSO n° 

54.028/2019.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM, TIPO PASSEIO, CON-

FORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I
DATA: 26 DE NOVEMBRO DE 2019 - HORÁRIO: 09:30 

HORAS.
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA COPEL, SITO A PRAÇA PROF. 

PEDRO TORRES, nº100 CENTRO.
O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botu-

catu.sp.gov.br. Informações na Comissão Permanente - COPEL, 
desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-
1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: copel@botucatu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL – DIRETORA DEPAR-

TAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL nº 476/2019 – PROCESSO n° 

52.519/2019.
COMUNICADO DE SUSPENSÃO: A Prefeitura Municipal de 

Botucatu, através do Departamento de Compras e Licitações 
comunica a todos os interessados que, houve uma impugnação 
ao edital referente à especificação do objeto solicitado no edital, 
que assiste razão. Portanto, está SUSPENSA a abertura do Pre-
sencial nº. 476/2.019 - Processo 52.519/2.019, designada para o 
dia 21/112.019 às 10:15h para as alterações necessárias e assim 
que possível nova data será republicada.

 BRAGANÇA PAULISTA

 PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BRAGANÇA PAULISTA

 AVISO DE ESCLARECIMENTO-TOMADA DE PREÇOS 
Nº025/2019-OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA/REVITALIZAÇÃO DO 
MERCADO MUNICIPAL WALDEMAR DE TOLEDO FUNCK. A Divi-
são de Licitações, Compras e Almoxarifado, torna público que 
se encontra disponível no site www.braganca.sp.gov.br (Portal 
do Cidadão) respostas ao pedido de esclarecimento formulada 
por empresa interessada, através do processo administrativo 
nº. 38.016/2019. Bragança Paulista, 11 de Novembro de 2019 - 
MARCEL BENEDITO DE GODOI - Chefe da Divisão de Licitações, 
Compras e Almoxarifado

AVISO DE IMPUGNAÇÃO / ESCLARECIMENTO
TOMADA DE PREÇOS N. 028/2019- OBJETO:Contratação de 

empresa especializada para execução de reforma do Museu do 
Telefone e do Museu Municipal Oswaldo Russomano, Bragança 
Paulista/SP.A Divisão de Licitações, Compras e Almoxarifado, 
torna público que se encontra disponível no site www.bra-
ganca.sp.gov.br (Portal do Cidadão) respostas aos pedidos de 
impugnação/esclarecimentos formuladas por empresas interes-
sadas, através do processos administrativos nºs. 37604/2019 
e 38017/2019.Bragança Paulista, 11 de Novembro de 2019 - 
MARCEL BENEDITO DE GODOI - Chefe da Divisão de Licitações, 
Compras e Almoxarifado 

 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, 

de acordo com o Processo de Despesa 0056/2019, faz saber 
que fará realizar, sob a responsabilidade da Fundação para o 
Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” – Fundação VUNESP, Concurso Público para os cargos de 
Assistente de Gestão de Políticas Públicas – Gestão Administra-
tiva e de Assistente de Gestão de Políticas Públicas – Secretária, 
regido pelas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte 
integrante deste Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I - DOS CARGOS E DAS VAGAS
1.1. O presente Concurso Público destina-se ao provimento 

de cargos existentes, podendo ser acrescidas às vagas existentes 
as que porventura surgirem durante a validade deste Concurso, 
uma vez observadas a dotação orçamentária, a reserva de vagas 
e a necessidade do serviço.

1.2. Os códigos, os cargos, o número de vagas, os salários, 
a jornada de trabalho semanal e os requisitos exigidos são os 
estabelecidos na tabela a seguir:

Códigos: 01
Cargos: Assistente de Gestão e Políticas Públicas – Gestão 

Administrativa
Nº de Vagas: 03
Salários(R$): 4.731,15
Jornada de Trabalho Semanal: 40 horas
Requisitos Exigidos: Ensino Médio Completo
Códigos: 02
Cargos:
Assistente de Gestão e Políticas Públicas - Secretária
Nº de Vagas: 02
Salários(R$): 2.869,87
Jornada de Trabalho Semanal: 40 horas
Requisitos Exigidos: Ensino Médio Completo
OBS.: A idade mínima exigida para a admissão no respectivo 

cargo é a permitida pela legislação vigente (18 anos), condicio-
nada ao atendimento, na íntegra, dos demais requisitos para 
cada um dos cargo.

1.3. Os salários dos cargos têm como base o mês de 
outubro/2019.

1.3.1 Além do salário previsto, os profissionais que vierem a 
ser contratados, farão jus aos benefícios oferecidos pela Câmara, 
obedecidos a legislação e o acordo coletivo de trabalho vigentes, 
sendo os principais:

1.3.1.1. Vale alimentação de R$ 700,00 (setecentos reais) 
por mês.

1.3.1.2. Auxílio saúde no valor de R$ 540,00 (quinhentos 
e quarenta reais).

1.3.1.3. Gratificação funcional de R$ 1.270,50 (um mil, 
duzentos e setenta reais e cinquenta centavos), se não houver 
falta durante o mês.

1.3.1.4. Plano de Cargos, Salários e Carreira com movimen-
tação horizontal e vertical, conforme o cargo.

1.3.1.5. Vale Transporte.

 BORÁ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
015/2019

PROCESSO Nº 084/2019
A Prefeitura Municipal de Borá comunica que se que se 

acha aberta à licitação na modalidade de Pregão Presencial 
de nº 015/2019, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, referente a 
registro de preços para aquisição de veículo de passeio para o 
Departamento de Saúde e veículo tipo van de passageiros para 
o Departamento de Educação e Cultura do Município.

Prazo para entrega dos envelopes de documentação de 
habilitação e proposta do pregão será para às 13h30min do dia 
28 de novembro de 2019.

Os interessados em participar da referida licitação poderão 
retirar o respectivo edital na Prefeitura Municipal de Borá ou 
pelo site www.bora.sp.gov.br ou obter informações no fone 
(18) 3367-1103.

Borá, 11 de novembro de 2019.
WILSON FERREIRA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

 BORACEIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

 Tomada de Preços 01/2019 - Retificação
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 

sistema apostilado de ensino. Retificado: Termo de Referência 
- quantidade de horas de formação continuada e capacitação. 
Encerramento passa a ser 12/12/2019 às 09h. Edital/anexos: 
www.boraceia.sp.gov.br

 BOREBI

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI

 Aviso de Abertura de Licitação
LEILÃO Nº 02/2019 – PROCESSO Nº 129/2019
A Prefeitura Municipal de Borebi, torna público para conhe-

cimento dos interessados que se encontra aberto o Leilão nº 
02/2019, tipo maior lance ou oferta, cujo objeto é a venda de 
pneus novos, considerados inservíveis para o município de Bore-
bi. O encerramento se dará no dia 28 de novembro de 2.019, as 
10h00. O edital completo encontra-se à disposição dos interes-
sados no Diário Oficial do Município, na internet www.borebi.
sp.gov.br, ou no setor de compras da Prefeitura Municipal de 
Borebi, situado na Rua Doze de Outubro, nº 429 – Borebi/SP, no 
horário de expediente, ou solicitação via email, para prefeitura.
borebi@outlook.com.

Borebi, 11 de novembro de 2.019.
ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal

 BOTUCATU

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL – DIRETORA DEPAR-

TAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL nº 411/2019 – PROCESSO n° 

45.297/2.019
COMUNICADO: A Prefeitura Municipal de Botucatu comu-

nica a todos os interessados que a empresa SANTOS, OLIVEIRA 
E TORREZAN LTDA realizou a prova de conceito, solicitada no 
item 16 do Anexo I, sendo aceito pela equipe técnica, conforme 
consta parecer no processo. Assim sendo a empresa SANTOS, 
OLIVEIRA E TORREZAN LTDA será declarada vencedora do certa-
me. Botucatu, 11 de novembro de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL – DIRETORA DEPAR-

TAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL nº 483/2019 – PROCESSO n° 

53.765/2.019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO 

DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS – MANDADO JUDICIAL E 
REDE BÁSICA – EXCLUSIVO PARA ME, EPP e MEI, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.

DATA: 26 DE NOVEMBRO DE 2019 - HORÁRIO: 13:00 
HORAS.

LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA COPEL, SITO A PRAÇA PROF. 
PEDRO TORRES, nº100 CENTRO.

O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botu-
catu.sp.gov.br. Informações na Comissão Permanente - COPEL, 
desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-
1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: copel@botucatu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL – DIRETORA DEPAR-

TAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL nº 461/2019 – PROCESSO n° 

52.112/2.019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO 

DE MEDICAMENTOS – MANDADO JUDICIAL, CONFORME ESPE-
CIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.

DATA: 26 DE NOVEMBRO DE 2019 - HORÁRIO: 14:00 
HORAS.

LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA COPEL, SITO A PRAÇA PROF. 
PEDRO TORRES, nº100 CENTRO.

O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botu-
catu.sp.gov.br. Informações na Comissão Permanente - COPEL, 
desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-
1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: copel@botucatu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL – DIRETORA DEPAR-

TAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL nº 333/2019 – PROCESSO n° 

36.659/2019.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE 
VIDEO NO FÓRUM DAS ARTES - PINACOTECA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2019 - HORÁRIO: 13:00 
HORAS.

LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA COPEL, SITO A PRAÇA PROF. 
PEDRO TORRES, nº100 CENTRO.

O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botu-
catu.sp.gov.br. Informações na Comissão Permanente - COPEL, 
desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-
1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: copel@botucatu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL – DIRETORA DEPAR-

TAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL nº 479/2019 – PROCESSO n° 

53.759/2019.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO 

DE CONTENTORES ISOTÉRMICOS E RECIPIENTES GASTRONÔMI-
CO – EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI, CONFORME ESPECIFICA-
ÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2019 - HORÁRIO: 14:00 
HORAS.
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da manhã e para o cargo de Assistente de Gestão de Políticas 
Públicas – Gestão Administrativa no período da tarde.

8.3. A convocação oficial para a realização da prova 
deverá ser acompanha pelo candidato por meio de Edital de 
Convocação a ser publicado na Imprensa Oficial de Bragança 
Paulista e divulgado pela internet, no site da Câmara (www.
camarabp.sp.gov.br) não podendo ser alegada qualquer espécie 
de desconhecimento.

8.3.1. O candidato poderá ainda:
a) consultar o site www.vunesp.com.br, na “Área do Candi-

dato” no link “Locais de Prova”; ou
b) contatar o Disque VUNESP (11 3874 6300), de segunda-

-feira a sábado, nos dias úteis, das 8 às 18 horas.
8.3.2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, 

horário e local constantes do respectivo Edital de Convocação.
8.3.3. É de inteira responsabilidade do candidato o acom-

panhamento das publicações e divulgações, não podendo alegar 
qualquer espécie de desconhecimento ou justificar sua ausência 
ou atraso para realização de qualquer uma das etapas deste 
Concurso.

8.3.4. Eventualmente, por qualquer que seja o motivo, se 
o nome do candidato não constar no Edital de Convocação 
para realização da prova objetiva ou no cadastro da Fundação 
VUNESP, esse deverá entrar em contato com o Disque VUNESP, 
por meio do telefone (11) 3874-6300, de segunda-feira a sába-
do, nos dias úteis, das 8 às 18 horas, para verificar o ocorrido.

8.3.4.1.Nesse caso, o candidato poderá participar deste 
Concurso Público mediante o preenchimento e assinatura, no 
dia da respectiva prova, de formulário específico (inclusão), 
desde que proceda à entrega do original do comprovante de 
pagamento da correspondente taxa de inscrição efetuado nos 
moldes previstos neste Edital.

8.3.4.2. A inclusão de que trata o item 8.3.4.1. deste Edital, 
será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verifica-
ção da regularidade da referida inscrição.

8.3.4.2.1. Constatada irregularidade da inscrição, a inclusão 
do candidato será automaticamente cancelada. Contra o ato 
de cancelamento não caberá recurso, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela 
decorrentes.

8.4. O candidato deverá comparecer ao local designado 
para a realização da prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário 
previsto para seu início, munido de:

a) original de um dos seguintes documentos de identifica-
ção: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Identidade expedida 
pelas Forças Armadas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro da Polí-
cia Militar, Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira 
Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 
9.503/1997, ou Passaporte;

b) caneta de tinta de cor preta;
c) original do comprovante de pagamento da taxa de ins-

crição, caso seu nome não conste do Edital de Convocação para 
realização da prova ou no cadastro de inscritos da Fundação 
VUNESP.

8.4.1. Somente será admitido na sala de realização da prova 
o candidato que apresentar um dos documentos discriminados 
na alínea “a”, do item 8.4., deste Edital, desde que permita, com 
clareza, a sua identificação.

8.4.2. O candidato que não apresentar original do docu-
mento de identificação, conforme disposto na alínea “a”, do 
item 8.4., deste Edital, não realizará a prova, sendo considerado 
ausente e eliminado deste Concurso Público.

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

8.5. Não será admitido no local de prova o candidato que se 
apresentar após o horário estabelecido para o seu início.

8.6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem 
aplicação da prova fora do local, da data e do horário preestabe-
lecido no Edital de Convocação.

8.7. O candidato não poderá ausentar-se, durante a reali-
zação da prova, da sala sem o acompanhamento de um fiscal.

8.8. Os eventuais erros de digitação, quanto ao sexo, à data 
de nascimento, ao endereço residencial etc. deverão ser corrigi-
dos acessando a “Área do Candidato \> Meu Cadastro”, no site 
da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), clicando no link 
deste Concurso Público, digitando o CPF e a senha, e efetuando 
a correção necessária, até 2 (dois) dias úteis contados a partir do 
1º dia útil subsequente à data de aplicação da prova.

8.8.1. O candidato que não atender aos termos dispostos 
no item 8.8. deste edital arcará, exclusivamente, com as con-
sequências advindas de sua omissão, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento.

8.9. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou 
sugestão deverá procurar a sala de coordenação no local em que 
estiver prestando a prova.

8.10. O horário de início da prova será definido em cada 
sala de aplicação, após orientação fornecida pelo fiscal de sala.

8.11. O candidato somente poderá retirar-se da sala de 
aplicação da prova objetiva depois de transcorrido o tempo de 
75% de sua duração.

8.12. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação da prova em virtude de afastamento, por qualquer 
motivo, de candidato da sala.

8.13. Deverão permanecer em cada uma das salas de apli-
cação da prova objetiva os 3 (três) últimos candidatos, até que 
o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo 
e saindo juntos da sala.

8.14. São de responsabilidade do candidato, inclusive no 
que diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e a 
conferência do material entregue pela Fundação VUNESP, para 
a realização da prova.

8.15. Durante a prova não serão permitidas quaisquer espé-
cies de consulta a códigos, livros, manuais, impressos, anotações 
e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não 
fornecido pela Fundação VUNESP, utilização de protetor auricu-
lar, de boné, de gorro, de chapéu, de óculos de sol, de telefone 
celular ou de qualquer equipamento eletrônico de comunicação 
ou de gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo 
candidato.

8.15.1. O candidato, que estiver de posse de qualquer equi-
pamento eletrônico, deverá antes do início da prova:

a) desligá-lo;
b) retirar sua bateria (se possível);
c) acondicioná-lo em embalagem específica fornecida pela 

Fundação VUNESP, antes do início da prova, devendo lacrar a 
embalagem e mantê-la lacrada, embaixo ou ao lado de sua 
mesa/carteira/local, durante todo o tempo de realização da 
prova, até a saída do candidato do prédio;

d) colocar também, nessa embalagem, os eventuais perten-
ces pessoais (bonés, gorros ou similares, protetor auricular etc).

8.15.2. O candidato que necessitar usar boné, gorro, cha-
péu, protetor auricular e/ou óculos de sol deverá ter justificativa 
médica e o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) pela coordenação. 
Constatada qualquer irregularidade, o candidato poderá ser 
excluído deste Concurso Público.

8.15.3. Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais 
como: bolsas e sacolas deverão ser acomodadas, no chão, 
embaixo da mesa/carteira/local do candidato, onde deverão 
permanecer até o término da prova.

6.9.1.1. Não serão considerados documentos enviados 
pelos Correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas que 
não a especificada no item 6.9. e suas alíneas deste Edital, nem 
a entrega condicional ou a complementação de documentos 
ou a retirada de documentos após a data estabelecida neste 
Capítulo.

6.10. O candidato que, dentro do período de inscrições, não 
declarar ser portador de deficiência ou aquele que se declarar, 
mas não atender aos dispositivos mencionados nos itens 6.8. e 
6.9. e suas respectivas alíneas deste Edital, não será considerado 
candidato com deficiência, para fins deste Certame, e/ou não 
terá prova especial preparada e/ou a condição específica para 
realização da prova providenciada.

6.10.1. Candidato com deficiência que não realizar a 
inscrição conforme disposto neste Capítulo, não poderá inter-
por recurso em favor de sua condição, seja qual for o motivo 
alegado.

6.11. O atendimento às condições especiais solicitadas fica-
rá sujeito à análise da razoabilidade e da viabilidade do pedido.

6.12. A relação contendo o deferimento e indeferimento de 
solicitações de inscrição, para concorrer, neste Certame, como 
candidato com deficiência e/ou de solicitações de prova especial 
e/ou de solicitações de condições especiais para a realização da 
prova será publicada na Imprensa Oficial de Bragança Paulista, 
com data prevista de 29 de janeiro de 2020 e disponibilizada, 
como subsídio, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.
br – área do candidato”, no link “Editais e Documentos”), e 
no site da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista 
(www.camarabp.sp.gov.br).

6.12.1. O candidato que tiver indeferida a inscrição, para 
concorrer, neste Certame, como portador de deficiência e/ou 
a solicitação de prova especial e/ou a solicitação de condição 
especial para realização da prova poderá interpor recurso no 
prazo das 8 horas de 30 de janeiro às 23h59min de 31 de 
janeiro de 2020.

6.12.2. O candidato que não interpuser recurso no prazo 
mencionado no item 6.12.1 deste Edital será responsável pelas 
consequências advindas de sua omissão.

6.12.3. O resultado da análise de recurso contra o inde-
ferimento de inscrição, para concorrer, neste Certame, como 
portador de deficiência e/ou do indeferimento de solicitações de 
prova especial e/ou de recurso contra o indeferimento de soli-
citações de condições especiais para a realização da prova, na 
Imprensa Oficial de Bragança Paulista, e disponibilizado, como 
subsídio, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br, na 
“Área do Candidato”, no link “Editais e Documentos”), com 
data prevista de 20 de fevereiro de 2020.

6.12.3.1. Após esta data fica proibida qualquer inclusão 
ou exclusão de candidato para participação como portador de 
deficiência.

6.13. O candidato com deficiência, classificado, além de 
figurar na Lista de Classificação Geral, terá seu nome na Lista de 
Classificação Especial – Pessoas com Deficiência.

6.14. Quando da publicação da classificação prévia, os 
candidatos com deficiência serão convocados para submeter-se 
à perícia médica para constatação da deficiência de acordo com 
os parâmetros definidos, bem como da verificação da compati-
bilidade de sua(s) deficiência(s) com o exercício das atribuições 
do respectivo cargo.

6.14.1. A perícia médica será efetuada por médico – a 
ser indicado pela Câmara Municipal de Bragança Paulista - da 
medicina ocupacional ou da área de deficiência do candidato, 
devendo o laudo ser emitido no prazo de 5 dias, contados da 
respectiva perícia.

6.14.2. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candi-
dato, constituir-se-á, no prazo de 5 dias, contados da data da 
divulgação do resultado da respectiva perícia, junta médica para 
nova inspeção, da qual poderá participar profissional indicado 
pelo interessado.

6.14.2.1. A junta médica deverá apresentar conclusão no 
prazo de 5 dias, contados da data da realização do exame.

6.14.3. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida 
pela junta médica, nos termos da Lei Complementar Estadual 
nº 683/92.

6.14.4. Findo o prazo estabelecido no item 6.14.3. deste 
Capítulo, serão divulgadas a Lista Definitiva de Classificação 
Geral e a Lista Definitiva de Classificação Especial – Pessoas 
com Deficiência.

6.14.5. Não ocorrendo inscrição neste Concurso Público 
ou aprovação de candidatos com deficiência, será elaborada 
somente a Lista Definitiva de Classificação Geral.

6.14.6. Será excluído da Lista Definitiva de Classificação 
Especial – Pessoas com Deficiência - o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada na ficha de inscrição, perma-
necendo, no entanto, na Lista Definitiva de Classificação Geral.

6.14.7. Será excluído deste Concurso Público o candidato 
que tiver deficiência considerada incompatível com as atribui-
ções do cargo.

VII - DAS PROVAS
7.1. Este Concurso Público constará das seguintes provas:
Cargos:
Assistente de Gestão e Políticas Públicas – Gestão Admi-

nistrativa
Provas: Prova Objetiva /
Nº de Questões
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa: 10
- Matemática: 10
- Legislação: 05
- Noções de Informática: 05
Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos: 20
Cargos: Assistente de Gestão e Políticas Públicas – Secre-

tária
Provas: Prova Objetiva /
Nº de Questões
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa: 10
- Matemática: 10
- Legislação: 05
- Noções de Informática: 05
Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos: 20
7.1.1. A prova objetiva terá caráter eliminatório e classi-

ficatório.
7.2. A prova objetiva, para cada um dos cargos em concurso, 

visa avaliar o conhecimento geral do candidato, bem como a 
capacidade de análise, de entendimento e de interpretação de 
informações, a habilidade de trabalhar com estrutura lógica das 
relações, a capacidade dedutiva e os conhecimentos técnicos 
específicos do cargo.

7.2.1. A prova objetiva será composta de questões de múl-
tipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sendo uma 
alternativa correta, e versará sobre os conteúdos programáticos 
estabelecidos no Anexo I deste Edital.

7.3. O tempo de realização da prova objetiva será 3 (três) 
horas.

VIII - DA PRESTAÇÃO DA PROVA
8.1. A prova será aplicada preferencialmente na cidade de 

Bragança Paulista/SP. Caso haja alguma impossibilidade, por 
qualquer que seja o motivo, a Fundação VUNESP poderá aplicá-
-la em municípios próximos, não assumindo qualquer tipo de 
responsabilidade quanto às eventuais despesas dos candidatos.

8.2. A prova, de responsabilidade da Fundação VUNESP, 
tem como data prevista para sua realização em 01 de março 
de 2020.

8.2.1. A prova objetiva para o cargo de Assistente de Ges-
tão de Políticas Públicas - Secretária será aplicada no período 

na “Área do Candidato” no link “FALE CONOSCO” no site www.
vunesp.com.br, onde fará a solicitação.

5.3. No momento da amamentação, a candidata será acom-
panhada por uma fiscal sem a presença do responsável pela 
criança e sem o material da prova.

5.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação 
no período de duração da prova.

5.5. Excetuada a situação prevista neste Capítulo, não será 
permitida a permanência de criança ou de adulto de qualquer 
idade nas dependências do local de realização da prova, poden-
do ocasionar inclusive a não participação do(a) candidato(a) 
neste Concurso Público.

VI - DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 
(PcD)

6.1. A participação de candidato com deficiência no pre-
sente Concurso Público será assegurada nos termos do artigo 
37, inciso VIII, da Constituição Federal da Lei Complementar 
Estadual nº 683/92.

6.1.1. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se 
as atribuições do cargo, especificadas no item 1.6. deste Edital, 
são compatíveis com a(s) sua(s) deficiência(s).

6.2. Para concorrer como pessoa com deficiência, a limi-
tação deverá estar enquadrada nos parâmetros definidos no 
artigo 4º e incisos do Decreto Federal nº 3.298/1999, com as 
modificações do Decreto Federal 5.296/2004 e na Lei Estadual 
nº 14.481 de 13.07.2011.

6.3. Não serão disponibilizadas vagas exclusivas para por-
tadores de deficiência, considerando que a aplicação do percen-
tual de 5% (cinco por cento) das vagas de cada cargo, prevista 
na legislação federal (Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 
2018), não atinge número inteiro, em nenhum dos cargos.

6.3.1. caso surjam novas vagas, no decorrer do prazo de 
validade deste concurso, a primeira nomeação de candidato 
inscrito na condição de pessoa com deficiência será para a 5ª 
vaga, do emprego;/cargo em que o candidato com deficiência 
concorreu.

6.3.2. as vagas renunciadas pelos candidatos convocados 
na ordem cronológica de classificação não serão computadas 
para efeito do estabelecido no item anterior.

6.4. A pessoa com deficiência participará deste Certame em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange 
ao conteúdo da prova, avaliação e aos critérios de aprovação, 
ou seja, nota mínima exigida para todos os candidatos, data, 
horário e local de aplicação da prova, nos termos do artigo 41 
do Decreto Federal nº 3.298/1999.

6.5. Após o julgamento da prova, serão elaboradas duas 
listas por ordem de classificação com todos os habilitados, 
sendo uma geral, e outra especial, somente com os candidatos 
com deficiência.

6.5.1. Não ocorrendo inscrição neste Concurso Público 
ou aprovação de candidatos com deficiência, será elaborada 
somente a Lista de Classificação Final Geral.

6.6. Para a participação das Fases de admissão, Capítulo 
XIV deste Edital, comprovação de requisitos, exames médicos 
e entrega de documentos, serão convocados alternada e rigo-
rosamente os candidatos aprovados, de acordo com a ordem 
de classificação das listas geral e especial, sujeitos aos critérios 
definidos no Capítulo XIV.

6.7. Após a admissão do candidato com deficiência, essa 
não poderá ser arguida para justificar a concessão de readapta-
ção do cargo e de aposentadoria por invalidez.

6.8. Para concorrer como candidato com deficiência, o 
candidato deverá especificar, na ficha de inscrição, no campo 
“Deficiência”, a condição de deficiente, informando o tipo de 
deficiência que possui e o CID, observando o disposto no artigo 
4º, e incisos, do Decreto Federal nº 3.298, de 20.12.99, bem 
como, até às 23h59min de 08 de janeiro de 2020, proceder ao 
envio de:

a) laudo médico (original ou cópia autenticada), que ateste 
a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa refe-
rência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término 
do período designado para as inscrições. O laudo médico deverá 
conter: o nome completo do candidato, o nome legível, a assina-
tura e o CRM do profissional responsável pela emissão do laudo;

b) solicitação, se necessário, de tempo e/ou tratamento dife-
renciado para realização da prova, especificando as condições 
técnicas e/ou prova especial que necessitará, conforme laudo 
médico encaminhado;

b1) o tempo para a realização da prova objetiva, para o 
candidato deficiente poderá ser diferente, desde que requerido 
no laudo médico, não podendo, entretanto, esse tempo adicional 
ultrapassar 60 (sessenta) minutos.

6.8.1. O candidato com deficiência visual: deverá indicar, 
obrigatoriamente, em sua ficha de inscrição, a necessidade ou 
não de confecção de prova especial ou a necessidade de leitura 
de sua prova, inclusive o tempo adicional para sua realização. 
Esses candidatos deverão atentar-se para o que segue:

6.8.1.1. Aos deficientes visuais:
a) ao deficiente visual (cego): será oferecida prova no sis-

tema braile, desde que solicitada dentro do prazo de inscrição. 
Suas respostas deverão ser transcritas em braile e, para a folha 
de respostas, por um fiscal designado para tal finalidade (fiscal 
transcritor).

a1) o referido candidato deverá levar para esse fim, no dia 
da aplicação da prova, reglete e punção, podendo utilizar-se 
de soroban.

b) ao candidato com baixa visão: será oferecida prova 
ampliada, que será confeccionada no tamanho de fonte requeri-
do pelo próprio candidato na ficha de inscrição, que poderá ser 
16 ou 20 ou 24 ou 28.

b1) o candidato que não indicar o tamanho da fonte da 
prova ampliada terá sua prova confeccionada com fonte 24.

c) ao candidato com deficiência visual (cego ou baixa visão): 
que solicitar, na ficha de inscrição, prova especial por meio da 
utilização de software, será oferecido computador/notebook, 
com o software NVDA disponível para uso durante a realização 
de sua prova.

c1) na hipótese de serem verificados problemas técnicos no 
computador e/ou software mencionados na alínea “c”, deste 
item, neste Edital, será disponibilizado, ao candidato, fiscal ledor 
para leitura de sua prova.

6.8.2. O candidato com deficiência auditiva: deverá indicar, 
obrigatoriamente, em sua ficha de inscrição, se necessitará de:

a) intérprete de LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais;
b) autorização para utilização de aparelho auditivo.
6.8.2.1. Caso o candidato use aparelho auditivo, deverá 

constar essa utilização no parecer de médico especialista e 
informado na ficha de inscrição.

6.8.3. O candidato com deficiência física deverá indicar, 
obrigatoriamente, em sua ficha de inscrição, se necessitará de:

a) mobiliário adaptado;
b) auxílio no manuseio da prova e transcrição de respostas.
6.9. Para o envio da documentação referida no item 6.8. 

deste Edital o candidato - até 23h59min de 08 de janeiro de 
2020- deverá:

a) acessar o link próprio deste Concurso Público, no endere-
ço eletrônico www.vunesp.com.br;

b) após o preenchimento da ficha de inscrição, acessar a 
“Área do Candidato”, selecionar o link “Envio de Documentos” 
e realizar o envio do laudo médico, por meio digital (upload);

b1) o laudo médico deverá ser enviado digitalizado com 
tamanho de até 500 KB, por documento anexado, e em uma 
das seguintes extensões: “pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”.

6.9.1. Não serão avaliados documentos ilegíveis e/ou com 
rasuras ou proveniente de arquivo corrompido.

dezembro às 23h59 de 12 de dezembro de 2019, pelo site www.
vunesp.com.br, na “Área do Candidato - RECURSOS”, seguindo 
as instruções ali contidas.

3.6.1. O resultado da análise do recurso contra o indeferi-
mento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição 
será divulgado oficialmente no site da Fundação VUNESP (www.
vunesp.com.br, na “Área do Candidato” – no link “Editais e 
Documentos”), na data prevista de 20 de dezembro de 2019.

3.7. O candidato que tiver seu pedido de isenção do paga-
mento da taxa de inscrição indeferido e/ou recurso indeferido, 
e queira participar deste Certame, deverá acessar novamente 
a “Área do Candidato”, no site www.vunesp.com.br, imprimir 
o boleto bancário, até 07.01.2020, e pagar o valor da taxa de 
inscrição, até 08.01.2020, devendo observar o disposto na alínea 
“k”, do item 2.4., deste Edital.

3.8. O candidato que não efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição mediante o recolhimento do valor correspondente, não 
terá sua inscrição efetivada.

3.9. Às 23h59min de 07 de janeiro de 2020, a ficha de ins-
crição e o boleto bancário não estarão mais disponíveis no site.

3.10. Todas as informações prestadas no requerimento 
do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição e 
nas declarações firmadas são de inteira responsabilidade do 
candidato, assim como a idoneidade dos documentos enviados, 
tornando-se nulos todos os atos deles decorrentes, além de 
sujeitar-se o candidato às penalidades previstas em lei, em caso 
de constatação de irregularidade.

3.11. A Fundação VUNESP e a Câmara Municipal da Estân-
cia de Bragança Paulista não se responsabilizam por solicitação 
de isenção de taxa de inscrição pela internet não recebida por 
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comu-
nicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados.

IV – DA ACESSIBILIDADE (CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA 
PRESTAÇÃO DA PROVA):

4.1. Para a prestação da prova, o candidato com necessi-
dades especiais temporárias ou permanentes poderá, no ato da 
inscrição, requerê-las, informando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitu-
ra da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, 
medição de glicemia etc), transcritor ou outras condições que 
deverão estar claramente descritas na ficha de inscrição.

4.2. O candidato que não se declarar portador de deficiên-
cia, mas que necessitar de condição especial para a realização 
da prova - no período de inscrições - deverá:

a) acessar o link próprio deste Concurso Público, no site 
www.vunesp.com.br;

b) durante o preenchimento da ficha de inscrição, no campo 
“Condição Especial”, especificar os recursos/condições especiais 
de que necessita, seguindo as instruções ali indicadas.

4.3. A solicitação de “Condição Especial” para prestar a 
prova será analisada com base no laudo médico (original ou 
cópia autenticada), expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, 
no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID 
da doença que acomete o candidato, bem como a justificativa 
de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. O laudo 
médico deverá conter: o nome completo do candidato, a assina-
tura e o CRM do profissional responsável pela emissão do laudo.

4.3.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer 
das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito de 
atendimento da condição especial.

4.4. Para o envio do laudo médico o candidato - até 
23h59min de 08 de janeiro de 2020 - deverá:

a) acessar o endereço eletrônico www.vunesp.com.br;
b) após o preenchimento da ficha de inscrição, acessar a 

Área do Candidato, selecionar o link “Envio de Documentos” 
e realizar o envio do laudo médico, por meio digital (upload);

b1) o laudo médico deverá ser enviado digitalizado com 
tamanho de até 500 KB e em uma das seguintes extensões: 
“pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”.

4.4.1. Não serão avaliados documentos ilegíveis e/ou com 
rasuras ou proveniente de arquivo corrompido.

4.4.2. Não serão considerados documentos enviados pelos 
Correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas que não 
a especificada no item 4.4. e suas alíneas deste Edital, nem a 
entrega condicional ou a complementação de documentos ou a 
retirada de documentos após a data estabelecida neste Capítulo.

4.4.3. Os documentos encaminhados fora da forma e dos 
prazos estipulados neste Capítulo não serão conhecidos.

4.5. O candidato que não fizer a solicitação de condição 
especial durante o período de inscrições, para que possa ser 
analisado e providenciado o atendimento, e nos termos do 
estabelecido nos itens 4.1. até 4.4., deste Edital, não terá as con-
dições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado.

4.6. As decisões sobre o deferimento/indeferimento de 
solicitação de condição especial para prestação da prova, serão 
publicadas na Imprensa Oficial de Bragança Paulista, com data 
prevista de 29 de janeiro de 2020 e disponibilizadas, como 
subsídio, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br, na 
“Área do Candidato”, no link “Editais e Documentos”) e no site 
da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista (www.
camarabp.sp.gov.br).

4.6.1. Contra a decisão que indeferir a solicitação de 
condição especial para prestação da prova, caberá recurso, no 
prazo das 8 horas de 30 de janeiro às 23h59 de 31 de janeiro de 
2020.

4.6.1.1. O candidato que não interpuser recurso no prazo 
mencionado no item 4.6.1. deste Edital será responsável pelas 
consequências advindas de sua omissão.

4.6.2. O resultado da análise de recurso contra o indeferi-
mento de solicitação de condição especial para a prestação da 
prova, será publicado na Imprensa Oficial de Bragança Paulista, 
e disponibilizado, como subsídio, no site da Câmara Municipal 
(www.camarabp.sp.gov.br) e no site da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br, na “Área do Candidato”, no link “Editais 
e Documentos”), com data prevista de 20 de fevereiro de 2020.

4.7. O candidato que necessitar enviar qualquer solicitação 
surgida após o período de inscrições, deverá entrar em contato 
com a Fundação VUNESP, por meio do telefone (11) 3874-6300, 
de segunda-feira a sábado, nos dias úteis, das 8 às 18 horas, 
para cientificar-se dos detalhes para o atendimento especial.

4.8. O atendimento às condições especiais solicitadas ficará 
sujeito à análise da razoabilidade e da viabilidade do pedido.

V. DA CANDIDATA LACTANTE
5.1. Em caso de necessidade de amamentação durante 

a realização da prova, a candidata lactante deverá levar um 
acompanhante, maior de idade, devidamente documentado, 
que ficará em local reservado para tal finalidade e que será 
responsável pela criança.

5.1.1. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e 
será o responsável pela guarda da criança. Este estará subme-
tido a todas as normas constantes neste Edital regulamentador 
deste Certame, inclusive no tocante ao uso de equipamentos 
eletrônicos e celulares.

5.1.2. A candidata que não levar o acompanhante adulto 
não poderá permanecer com a criança no local de realização 
da prova.

5.1.3. A Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista 
e a Fundação VUNESP não disponibilizarão em hipótese alguma, 
acompanhante para a guarda da criança.

5.2. Para tanto, a candidata deverá, até a semana que 
anteceder à data de realização da prova, entrar em contato com 
a Fundação VUNESP, por meio do telefone (11) 3874-6300, de 
segunda-feira a sábado, nos dias úteis, das 8 às 18 horas, para 
cientificar-se dos detalhes desse tipo de atendimento especial ou 
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14.3.7. Os candidatos deverão atender às exigências pre-
vistas neste Edital, sendo que os respectivos comprovantes 
poderão ser solicitados a qualquer momento, a partir da admis-
são, anulando-se a contratação do candidato em caso de não 
atendimento total ou parcial das exigências.

14.3.8. O candidato convocado para admissão deverá 
passar, obrigatoriamente, pelas etapas a seguir, implicando a 
ausência a qualquer uma delas em eliminação deste Concurso:

14.3.8.1. exame médico pré-admissional;
14.3.8.2. integração.
14.3.9. O exame médico pré-admissional será realizado em 

data, horário e locais predeterminados. Esse exame terá caráter 
eliminatório, considerando-se as condições de saúde necessárias 
para o exercício das atividades inerentes ao respectivo cargo.

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. A inscrição do candidato implicará a completa ciência 

e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais 
não poderá o candidato alegar desconhecimento.

15.2. A aprovação e classificação final geram para o 
candidato apenas a expectativa de direito à contratação e a 
preferência na admissão.

15.3. O candidato será considerado desistente ou excluído 
tacitamente deste Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas e horários fixados.

15.4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 2 
(dois) anos, contados da data da homologação de cada cargo, 
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 
critério da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista.

15.4.1. O candidato aprovado deverá manter seu endereço 
atualizado até que se expire o prazo de validade do Concurso 
Público, nos termos do que consta do item 15.8. deste Edital.

15.5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atuali-
zações ou retificações, enquanto não consumada a providência 
ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será men-
cionada em Edital ou Aviso a ser publicado na Imprensa Oficial 
de Bragança Paulista, responsável pela publicação dos Atos Ofi-
ciais do Poder Legislativo, e/ou nos sites da Câmara Municipal da 
Estância de Bragança Paulista (www.camarabp.sp.gov.br) e da 
Fundação VUNEP (www.vunesp.com.br), devendo o candidato 
observar o disposto no item 15.1. deste Edital.

15.6. A legislação com entrada em vigor após a data de 
publicação deste Edital e as alterações posteriores não serão 
objeto de avaliação da prova deste Concurso Público.

15.7. As informações sobre o presente Concurso Público:
a) até a publicação da classificação final: serão prestadas 

pela Fundação VUNESP, por meio do Disque VUNESP, pelo tele-
fone (11) 3874-6300, de segunda-feira a sábado, nos dias úteis, 
das 8 às 18 horas, e pela internet, nos sites www.vunesp.com.br 
e www.camarabp.sp.gov.br;

b) após a emissão da classificação final e durante o prazo 
de validade deste Certame: as informações serão de responsabi-
lidade da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, e 
publicadas no site www.camarabp.sp.gov.br.

15.8. Em caso de alteração de algum dado cadastral, até 
a emissão da classificação final, o candidato deverá requerer 
pessoalmente a atualização pessoalmente, na área de Desenvol-
vimento de Recursos Humanos da Câmara Municipal da Estância 
de Bragança Paulista.

15.9. A Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista 
e a Fundação VUNESP se eximem das despesas decorrentes 
de viagens e estadas dos candidatos para comparecimento 
a qualquer etapa deste Concurso Público, bem como da res-
ponsabilidade sobre material e/ou documentos eventualmente 
esquecidos ou danificados no local de prova.

15.10. A Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulis-
ta e a Fundação VUNESP não emitirão Declaração de Aprovação 
neste Concurso Público, sendo a publicação na Imprensa Oficial 
de Bragança Paulista documento hábil para fins de comprovação 
da aprovação.

15.11. Até a homologação deste Certame, todas as convo-
cações, avisos e resultados oficiais referentes a este Concurso 
Público (exceção ao resultado das solicitações de isenção de 
pagamento da taxa de inscrição, que será divulgado oficialmen-
te no site da Fundação VUNESP) serão publicados na Imprensa 
Oficial de Bragança Paulista, responsável pela publicação dos 
Atos Oficiais do Poder Legislativo, e/ou disponibilizados, como 
subsídio, nos sites da Câmara Municipal da Estância de Bra-
gança Paulista (www.camarabp.sp.gov.br) e no da Fundação 
VUNESP (www.vunesp.com.br). Após a homologação deste 
Certame, apenas no site da Câmara Municipal da Estância de 
Bragança Paulista (www.camarabp.sp.gov.br), sendo de inteira 
responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

15.11.1. A Câmara Municipal da Estância de Bragança 
Paulista e a Fundação VUNESP não se responsabilizam por even-
tuais prejuízos ao candidato decorrentes de endereço residencial 
não atualizado, endereço de difícil acesso, correspondência 
devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou 
endereço errado do candidato ou correspondência recebida 
por terceiros.

15.12. Toda menção a horário neste Edital e em outros 
atos dele decorrentes terá como referência o horário oficial de 
Brasília/DF.

15.13. Os questionamentos relativos a casos omissos ou 
duvidosos serão analisados pela Mesa Diretora da Câmara 
Municipal da Estância de Bragança Paulista e pela Fundação 
VUNESP.

15.14. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qual-
quer tempo, a Câmara Municipal da Estância de Bragança Pau-
lista poderá anular a inscrição, prova, admissão do candidato ou 
encerrar o contrato de trabalho, uma vez verificadas falsidades 
de declaração ou irregularidade documental.

15.15. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da data da homo-
logação deste Certame e não caracterizando qualquer óbice, é 
facultada a incineração das provas e demais registros escritos, 
mantendo-se, porém, pelo prazo de validade deste Concurso 
Público, os registros eletrônicos.

ANEXO I - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
A legislação, para todos os cargos, deve ser considerada 

com as alterações e atualizações vigentes até a data da 
publicação do edital. Legislação com entrada em vigor após a 
publicação do edital poderá ser utilizada, quando superveniente 
ou complementar a algum tópico já previsto ou indispensável 
à avaliação para o cargo. Todos os temas englobam também 
a legislação que lhes é pertinente, ainda que não expressas no 
conteúdo programático.

ENSINO MÉDIO COMPLETO
– Para: Assistente de Gestão e Políticas Públicas – Gestão 

Administrativa e Assistente de Gestão e Políticas Públicas – 
Secretária:

CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos 

de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advér-
bio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem 
às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.

Matemática: Resolução de situações-problema, envolvendo: 
adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou radicia-
ção com números racionais, nas suas representações fracionária 
ou decimal; Mínimo múltiplo comum; Máximo divisor comum; 
Porcentagem; Razão e proporção; Regra de três simples ou com-
posta; Equações do 1º ou do 2º graus; Sistema de equações do 1º 
grau; Grandezas e medidas – quantidade, tempo, comprimento, 
superfície, capacidade e massa; Relação entre grandezas – 
tabela ou gráfico; Tratamento da informação – média aritmética 

lado, não sendo aceito, portanto, recursos interpostos em prazo 
destinado a evento diverso daquele em andamento.

13.12. Não será reconhecido como recurso:
a) o interposto fora da forma e dos prazos estipulados 

neste Capítulo;
b) o que não atenda às instruções constantes do link 

“Recursos” na página específica deste Concurso Público;
c) o interposto por meio de fax, e-mail ou por qualquer 

outro meio além do previsto neste Capítulo;
d) o que não contenha fundamentação e embasamento.
13.13. A Banca Examinadora e a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal da Estância de Bragança Paulista constituem última 
instância para os recursos, sendo soberanas em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais.

XIV - DAS FASES DE ADMISSÃO
14.1. Da Relação de Documentos
14.1.1. A Câmara Municipal da Estância de Bragança 

Paulista convocará os candidatos para comprovação de requi-
sitos de acordo com seu interesse e em número que atenda 
as necessidades dos serviços, e de acordo com a ordem de 
classificação obtida.

14.1.2. A convocação para comprovação de requisitos será 
realizada por meio da publicação no site da Câmara Municipal 
da Estância de Bragança Paulista (www.camarabp.sp.gov.br), 
podendo ser acrescida de telegrama, meio eletrônico ou tele-
fonema, devendo o candidato comparecer ao local em data e 
horário estabelecidos. O não comparecimento do candidato, seja 
qual for o motivo alegado, o eliminará deste Concurso Público.

14.1.3. A admissão dos candidatos aprovados neste Concur-
so ficará condicionada:

14.1.3.1. à entrega – na data da admissão à vaga – de cópia 
simples, acompanhada do original, para serem vistados no ato 
da verificação, da documentação a seguir elencada:

a. dos Diplomas ou dos Certificados de Conclusão, Históri-
cos Escolares e demais documentos que comprovem a respectiva 
escolaridade para o cargo de inscrição, conforme estabelecido 
no item 1.2. deste Edital;

a1. as declarações deverão ser emitidas em papel timbrado 
da Instituição de Ensino credenciada, com clara identificação do 
CNPJ, nome/cargo do responsável pela declaração e com firma 
reconhecida.

b. da Cédula de Identidade (RG), atualizada com foto 
recente;

c. do Cadastro de Pessoa Física (CPF) – regularizado;
d. do Programa de Integração Social (PIS) ou PASEP;
e. da Certidão de Nascimento (se solteiro) ou de Casamento 

(se casado);
f. da Caderneta de Vacinação do concursado, atualizada;
g. da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 

(quatorze) anos;
h. da Caderneta de Vacinação dos filhos menores de 5 

(cinco) anos;
i. do Título de Eleitor e dos comprovantes atualizados de 

quitação das obrigações eleitorais;
j. da Carteira de Reservista (se do sexo masculino);
k. do comprovante de endereço (luz ou telefone ou gás ou 

IPTU); com dados completos identificando “bairro” e “CEP”;
l. da Carteira de Trabalho e Previdência Social.
m. à entrega dos seguintes materiais:
m1. 3 (três) fotos 3X4 cm; e
m2. declaração de Bens de ser ou não possuidor de bens 

(móveis ou imóveis), ou cópia do Imposto de Renda e recibo de 
entrega à Receita Federal, inclusive do cônjuge/companheiro(a), 
dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência 
econômica do declarante, por força do Decreto nº 41.865, de 
16.06.97 (publicado no DOE 17/06/97).

14.1.3.2. A Câmara Municipal da Estância de Bragança 
Paulista, no momento do recebimento dos documentos para 
a admissão, coletará a assinatura e a impressão digital, do 
candidato na FIC - Folha de Identificação do Candidato, para 
confirmação da digital e/ou assinatura, coletados no dia da 
realização da prova.

14.1.3.3. Os documentos originais, deverão estar em bom 
estado de conservação e legíveis, de modo a permitir, com clare-
za, a identificação dos dados neles contidos.

14.1.4. O candidato que não comprovar os requisitos será 
eliminado deste Concurso Público.

14.2. Do Exame Médico Admissional
14.2.1. A Câmara Municipal da Estância de Bragança Pau-

lista convocará os candidatos para exame médico admissional, 
de acordo com seu interesse e em número que atenda às suas 
necessidades.

14.2.1.1. O candidato que comprovar os requisitos exigidos 
neste Edital poderá ser encaminhado para exame médico admis-
sional, após a comprovação de requisitos ou em outra data defi-
nida pela Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista.

14.2.1.1.1. Neste caso a convocação será realizada por 
meio da publicação no site da Câmara Municipal da Estância 
de Bragança Paulista (www.camarabp.sp.gov.br), podendo ser 
acrescida de telegrama, meio eletrônico, telefonema, devendo o 
candidato comparecer ao local, na data e horários estabelecidos.

14.2.1.1.2. O não comparecimento do candidato, seja qual 
for o motivo alegado, o eliminará deste Concurso Público.

14.2.2. O exame médico admissional avaliará a condição 
de saúde do candidato para desenvolver as atividades previstas 
para o respectivo cargo que obteve aprovação neste Concurso, 
podendo ser considerado “apto” ou “inapto”.

14.2.2.1. O exame médico admissional será realizado por 
profissionais indicados pela Câmara Municipal da Estância de 
Bragança Paulista.

14.2.3. De acordo com o exigido para cada um dos cargos 
em concurso e, a critério médico, poderão ser solicitados exames 
complementares e especializados, inclusive os das áreas de 
oftalmologia e otorrinolaringologia.

14.2.3.1. A conclusão da avaliação médica será expedida 
com base nas condições de saúde apresentada pelo candidato 
no momento do exame clínico e, caso apresente qualquer 
contra-indicação médica para exercer as atividades do cargo, 
não será admitido.

14.2.3.2. A critério da Câmara Municipal da Estância de 
Bragança Paulista, o candidato poderá ser convocado para 
reavaliação médica admissional e ser considerado “apto” ou 
“inapto” para o cargo.

14.2.4. Os candidatos considerados inaptos serão elimina-
dos deste Concurso Público.

14.3. Da Admissão
14.3.1. O candidato aprovado no exame médico admis-

sional será convocado para admissão por meio de publicação 
no site da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista 
(www.camarabp.sp.gov.br), podendo ser acrescido de telegrama, 
meio eletrônico ou telefonema, obedecida a ordem de classifi-
cação final.

14.3.2. Na admissão, deverão ser comprovadas as con-
dições definidas nos itens 1.2. e 1.7. deste Edital, bem como 
apresentados/entregues os documentos mencionados no item 1, 
deste Capítulo, que serão analisados. A inexatidão, incorreção ou 
a não entrega de qualquer um dos documentos poderá eliminar 
o candidato da contratação.

14.3.3. A Câmara Municipal da Estância de Bragança Pau-
lista poderá requerer outros documentos que julgar necessários.

14.3.4 Para contratação não serão aceitos protocolos dos 
documentos e/ou da documentação exigida.

14.3.5 A não entrega dos documentos na conformidade 
deste Edital impedirá a formalização do ato da admissão.

14.3.6. A admissão obedecerá, rigorosamente, a ordem de 
classificação, por cargo em concurso, atendendo às necessidades 
da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista e à 
disponibilidade de vagas existentes.

XI - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
11.1. Em caso de igualdade da pontuação final serão 

aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate 
ao candidato:

11.1.1. para o cargo de Assistente de Gestão e Políticas 
Públicas – Gestão Administrativa:

a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 
Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

b) que obtiver maior número de acertos nas questões de 
Conhecimentos Específicos;

c) que obtiver maior número de acertos nas questões de 
Língua Portuguesa;

d) que obtiver maior número de acertos nas questões de 
Legislação;

e) que obtiver maior número de acertos nas questões de 
Matemática;

f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
g) ter sido, comprovadamente, jurado, nos termos do dispos-

to no artigo 440, do Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 
3.689/1941) alterado pela Lei Federal nº 11.689/2008.

g1) o candidato deverá informar, no ato da inscrição, se 
exerce/exerceu, até a data do início das inscrições, a função 
de jurado;

g2) o candidato - quando da comprovação dos requisitos 
para a posse - deverá entregar certidão que comprove a con-
dição de jurado e de ter exercido efetivamente essa função no 
período entre a data da publicação da Lei nº 11.689/2008 e a 
data de início das inscrições deste Concurso Público;

g3) será eliminado deste Concurso Público, o candidato 
que, no ato da comprovação dos requisitos para a posse, não 
comprove, documentalmente ter exercido a função de jurado, 
desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), 
bem como tenha sido beneficiado desse critério de desempate 
neste Concurso Público.

11.1.2. para o cargo de Assistente de Gestão e Políticas 
Públicas – Secretária:

a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 
Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

b) que obtiver maior número de acertos nas questões de 
Conhecimentos Específicos;

c) que obtiver maior número de acertos nas questões de 
Língua Portuguesa;

d) que obtiver maior número de acertos nas questões de 
Noções de Informática;

e) que obtiver maior número de acertos em Legislação;
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
g) ter sido, comprovadamente, jurado, nos termos do dispos-

to no artigo 440, do Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 
3.689/1941) alterado pela Lei Federal nº 11.689/2008.

g1) o candidato deverá informar, no ato da inscrição, se 
exerce/exerceu, até a data do início das inscrições, a função 
de jurado;

g2) o candidato - quando da comprovação dos requisitos 
para a posse - deverá entregar certidão que comprove a con-
dição de jurado e de ter exercido efetivamente essa função no 
período entre a data da publicação da Lei nº 11.689/2008 e a 
data de início das inscrições deste Concurso Público;

g3) será eliminado deste Concurso Público, o candidato 
que, no ato da comprovação dos requisitos para a posse, não 
comprove, documentalmente ter exercido a função de jurado, 
desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), 
bem como tenha sido beneficiado desse critério de desempate 
neste Concurso Público.

XII - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
12.1. Os candidatos aprovados serão classificados – por 

cargo - em ordem decrescente da pontuação final, após a 
aplicação dos critérios de desempate. Esse resultado será homo-
logado pela Mesa Diretora da Câmara Municipal da Estância de 
Bragança Paulista.

XIII - DOS RECURSOS
13.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) 

dias úteis contados do 1º dia útil imediatamente seguinte ao da 
data da publicação, no Imprensa Oficial de Bragança Paulista ou 
do fato que lhe deu origem.

13.1.1. O candidato que tiver seu pedido de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição indeferido, e queira interpor 
com recurso, deverá acessar o site www.vunesp.com.br, na 
página deste Concurso, nos 2 (dois) dias úteis subsequentes ao 
da divulgação do resultado dos pedidos de isenção.

13.2. O candidato – para recorrer – deverá utilizar o campo 
próprio para interposição de recursos, no endereço www.vunesp.
com.br, na Área do Candidato – no link “RECURSOS”, e seguir as 
instruções ali contidas. Poderão ser objeto de recurso:

a) o indeferimento de solicitação de isenção do pagamento 
da taxa de inscrição;

b) o indeferimento de solicitação de inscrição como pessoa 
com deficiência;

c) o indeferimento de solicitação de prova especial e/ou de 
condições especiais para a realização da prova;

d) a aplicação da prova;
e) o gabarito da prova objetiva;
f) o resultado da prova;
g) a classificação prévia.
13.2.1. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova 

objetiva, deverá ser elaborado de forma individualizada, ou 
seja, 1 (um) recurso para cada questão e a decisão será tomada 
mediante parecer técnico da Banca Examinadora.

13.3. Na eventualidade de haver questão anulada, a pontu-
ação equivalente será atribuída a todos os candidatos presentes 
na prova objetiva.

13.3.1. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função 
da análise dos recursos interpostos e, caso haja anulação ou 
alteração do gabarito, a prova objetiva será corrigida de acordo 
com o gabarito oficial definitivo.

13.3.2. No caso de recurso interposto dentro das espe-
cificações, poderá haver, eventualmente, alteração de nota, 
habilitação e/ou classificação inicial obtida pelos candidatos 
para uma nota e/ou classificação superior ou inferior, bem como 
poderá ocorrer a inabilitação ou a desclassificação de candidato.

13.4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso, 
até a homologação dos resultados, será objeto de divulgação 
na Imprensa Oficial de Bragança Paulista, no site da Câmara 
Municipal da Estância de Bragança Paulista (www.camarabp.
sp.gov.br) e no da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), 
com exceção do resultado da solicitação de isenção da taxa 
de inscrição, que será divulgado oficialmente apenas no site da 
Fundação VUNESP.

13.5. Quando da publicação do resultado da prova, será 
disponibilizado no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.
br, na “Área do Candidato” - no link “Vista de Prova”) o espelho 
da folha definitiva de respostas.

13.6. A Banca Examinadora constitui última instância para 
os recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual 
não caberão recursos adicionais.

13.7. No caso de recurso em pendência à época da realiza-
ção de alguma das etapas deste Concurso Público, o candidato 
poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.

13.8. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou 
recurso de recurso.

13.9. A interposição de recurso não obsta o regular anda-
mento do cronograma deste Concurso Público.

13.10. O candidato que não interpuser recurso no(s) 
correspondente(s) prazo(s) mencionado(s) neste Edital será res-
ponsável pelas consequências advindas de sua omissão.

13.11. Somente serão considerados os recursos interpostos 
para a fase a que se referem e no correspondente prazo estipu-

8.16. A Fundação VUNESP não se responsabilizará por 
danos, perda ou extravio de documentos ou objetos, ocorridos 
no local de realização da prova.

8.17. A Fundação VUNESP, objetivando garantir a lisura e 
idoneidade deste Concurso Público, o que é de interesse público 
e, em especial, dos próprios candidatos, bem como a sua auten-
ticidade, solicitará aos candidatos, a assinatura, a impressão 
digital e a reprodução de uma frase, durante a realização da 
prova, na lista de presença.

8.17.1. A impressão digital ou a assinatura do candidato 
visa, ainda, atender ao disposto no item 14.1.3.2. deste Edital.

8.18. Excetuada a situação prevista no Capítulo V deste Edi-
tal, não será permitida a permanência de qualquer acompanhan-
te nas dependências do local de realização da prova, podendo 
ocasionar inclusive a não participação do(a) candidato(a) no 
Concurso Público.

8.19. É reservado à Fundação VUNESP, caso julgue necessá-
rio, o direito de utilizar detector de metais durante a realização 
da prova.

8.20. Será excluído deste Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer à prova, conforme convocação oficial, 

seja qual for o motivo alegado;
b) não apresentar documento de identificação conforme 

previsto na alínea “a”, do item 8.4, deste Edital;
c) ausentar-se do local de realização da prova sem o acom-

panhamento de um fiscal;
d) retirar-se do local de realização da prova antes de decor-

rido o tempo mínimo permitido;
e) fizer anotação de informações relativas às suas respos-

tas, em qualquer material que não o fornecido pela Fundação 
VUNESP, ou copiar questões, em parte ou completa, na folha de 
identificação de carteira/rascunho de gabarito da prova objetiva 
ou em outro papel;

f) não devolver ao fiscal da sala a folha de respostas, 
o caderno de questões da prova objetiva ou qualquer outro 
material de aplicação;

g) estiver portando arma, mesmo que possua o respectivo 
porte;

h) lançar mão de meios ilícitos para executar a prova;
i) for surpreendido durante a prova em comunicação com 

outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem 
como fazendo uso de material não permitido;

j) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de 
aparelhos eletrônicos ou de comunicação (telefone celular, 
notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphone ou outros 
equipamentos similares), durante o período de realização da 
prova, ligados ou desligados, e que não tenha atendido aos itens 
8.15. até 8.15.3. deste Edital;

k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
l) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer 

membro da equipe encarregada da aplicação da prova;
m) durante o processo, não atender às disposições estabe-

lecidas neste Edital.
8.20.1. Motivarão a eliminação do candidato deste Con-

curso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla 
ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste 
Edital ou a outras relativas a este Concurso Público, aos comu-
nicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes 
da prova.

8.21. No ato da realização da prova objetiva, o candidato:
a) receberá a folha de respostas e o caderno de questões da 

prova e sendo de responsabilidade do candidato a conferência 
de seus dados pessoais e do material entregue pela Fundação 
VUNESP;

b) deverá observar, total e atentamente, os termos das 
instruções contidas na capa do caderno de questões e na folha 
de respostas, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento;

c) lerá o caderno de questões, resolverá as questões pro-
postas, e transcreverá as respostas para a folha de respostas 
personalizada, com caneta de tinta de cor preta, e assinará no 
campo apropriado;

c1) fica alertado que a eventual utilização de caneta de 
tinta de outra cor para o preenchimento das respostas poderá 
acarretar-lhe prejuízo, uma vez que as marcações poderão não 
ser detectadas pelo software de reconhecimento da digitali-
zação;

d) fica ciente que a folha de respostas, é de preenchimento 
exclusivo e de sua inteira responsabilidade, sendo o único docu-
mento válido para a correção eletrônica.

8.22. Na folha de respostas personalizada:
a) não será computada questão com emenda ou rasura, 

ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha 
mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta;

b) não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca 
poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempe-
nho do candidato;

c) os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente 
na folha de respostas serão de inteira responsabilidade do 
candidato.

8.23. Em hipótese nenhuma haverá substituição da folha de 
respostas por erro do candidato.

8.24. Após o término do prazo previsto para a duração da 
prova, não será concedido tempo adicional para o candidato 
continuar respondendo questão objetiva ou procedendo à trans-
crição para a folha de respostas.

8.24.1. Ao final da prova, o candidato deverá entregar, ao 
fiscal da sala, a folha de respostas e o caderno de questões da 
prova objetiva, completos.

8.24.2. Depois de transcorrido o tempo de 75% (setenta e 
cinco por cento) da duração da prova, ou ao seu final, o can-
didato poderá sair levando apenas a identificação de carteira/
rascunho de gabarito fornecida pela Fundação VUNESP.

8.25. Exemplar em branco do caderno de questões da prova 
objetiva estará disponível no site www.vunesp.com.br, na área 
do candidato - no link “provas e gabaritos”, na página deste 
Concurso Público, a partir das 14 horas do primeiro dia útil 
subsequente ao de sua realização.

8.26. O gabarito oficial da prova objetiva está previsto 
para publicação na Imprensa Oficial de Bragança Paulista e 
disponibilizado, como subsídio, na internet, no site da Câmara 
(www.camarabp.sp.gov.br) e no site da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br, na Área do Candidato, no link “Editais e 
Comunicados”), a partir das 10 horas do 2º (segundo) dia útil 
subsequente ao da aplicação dessa prova, não podendo ser 
alegado qualquer espécie de desconhecimento.

IX - DO JULGAMENTO DA PROVA
9.1. Da prova objetiva:
9.1.1. A prova objetiva tem por finalidade selecionar os 

candidatos que serão considerados habilitados de acordo com 
a pontuação obtida.

9.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) 
a 100,00 (cem) pontos.

9.1.2.1. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: 
NP = (Na x 100) / Tq

9.1.2.2. Legendas: NP = Nota da prova, Na = Número de 
acertos do candidato, Tq = Total de questões da prova

9.1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver, 
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos nas questões 
da prova objetiva.

9.1.4. O candidato não habilitado na prova objetiva será 
eliminado deste Concurso Público.

X - DA PONTUAÇÃO FINAL
10.1. A pontuação final do candidato corresponderá à nota 

da prova objetiva.
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sp.gov.br ou na Divisão de Compras/Licitações da Prefeitura 
do Município de Cajati, de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 
e das 13:30 às 14:30 horas, na Praça do Paço Municipal, nº 
10 – Centro – Cajati – SP, mediante o pagamento de R$ 14,06 
(catorze reais e seis centavos). Informações poderão ser obti-
das no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo 
e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 04 de novembro de 2019.
LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
Prefeito Municipal

 CANAS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

 EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 22/2019 PROC. Nº 46/2019
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA.
CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE 

DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP.
CNPJ: 62.577.929/0001-35
VALOR TOTAL: R$ 3.124,80 (três mil cento e vinte e quatro 

reais e oitenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 01/09/2019.

 CÂNDIDO MOTA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

 COMUNICADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Ref. Processo nº. 1671/2019 - TP nº. 009/2019, contratação 

de empresa para execução de obras de construção da cobertura 
metálica para abrigo da frota da Secretaria da Educação e Cultu-
ra, com fornecimento de material e mão-de-obra. A licitação em 
referência tem como classificada em 1º lugar a empresa Constru-
tora Aquarius Eireli. C.Mota, 11/11/2019. Elaine Aparecida Silva 
Borges - Presidente da COMUL

COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO
Ref. Processo nº 1912/2019 – Pregão Presencial nº 052/2019 

- aquisição de equipamentos hospitalares. HOMOLOGADO o 
procedimento licitatório da seguinte forma: Neoequipo Equi-
pamento Médico Hospitalar Ltda., item 01; Guimamed Repre-
sentações Ltda. ME, item 02. O item 03 foi revogado. C.Mota, 
11/11/2019. Carlos Roberto Bueno - Prefeito.

 CAPELA DO ALTO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

 DIVISÃO DE LICITAÇÕES – EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 176/2019
TOMADA DE PREÇOS n° 019/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada em EXE-

CUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO JARDIM ESPE-
RANÇA NO MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO - SP sob o código 
FEHIDRO “2018-SMTCOB-257”.

DATA DA REALIZAÇÃO: 29/11/2019
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 10h00min
O Edital completo no site: www.capeladoalto.sp.gov.br e 

maiores informações na Divisão de Licitações sito à Praça São 
Francisco nº 26 - centro – Capela do Alto/SP – tel. 15 3267-8812 
ou pelo e-mail licitacao2@capeladoalto.sp.gov.br

Capela do Alto, 11 de Novembro de 2019.
Henrique Daniel Leme – Prefeito em Exercício.
 Referente à publicação do dia 09 de Novembro de 2019 

no Diário Oficial do Estado na pagina 276, Seção I, onde se-lê 
“Péricles Gonçalves, Prefeito Municipal" leia-se “Henrique 
Daniel Leme, Prefeito em Exercício”.

Capela do Alto, 11 de Novembro de 2019.

 CARAGUATATUBA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

 ATA DA COMISSÃO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 140/2019 - PROCESSO N.º 

32272/2019 - EDITAL N.º 236/2019
OBJETO: Registro de Preços para serviços de higienização 

completa incluindo ares-condicionados de veículos que integram 
a Frota Municipal.

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e 
dezenove, às 14h00min, na sala de pregão, reuniram-se o Pre-
goeiro e os membros da equipe de apoio para a realização da 
sessão pública referente ao certame supramencionado, todavia, 
não houve presença de empresas interessadas em participar da 
licitação, motivo pelo qual foi dada como DESERTA a sessão 
pública do Pregão Presencial de n.º 140/2019.

Fica designada nova data de abertura, para dia 27/11/2019 
às 09h00min na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de 
Administração. RAFAEL SANTOS DIAS - Pregoeiro Oficial

 COMUNICADO AOS LICITANTES DO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 136/2019

Comunicamos a todos os interessados a participarem do 
Pregão Presencial nº 136/2019, cujo objeto é o Registro de Pre-
ços para fornecimento de computadores, microcomputadores, 
notebooks e caixa de som para computadores e notebooks, que 
a nova data de abertura da sessão pública do aludido certame 
será dia 26/11/2019 às 09h00min na Sala de Reuniões da Secre-
taria Municipal de Administração, situada à Avenida Siqueira 
Campos, n° 44, Centro, Caraguatatuba/SP. O Edital retificado 
encontra-se disponível no site www.caraguatatuba.sp.gov.br/
licitacoes. Caraguatatuba, 11 de Novembro de 2019. EUMIR DE 
MOURA SILVA - Pregoeiro Oficial

 EXTRATO DE ADITAMENTO
PE nº 24/14 – Processo Interno nº 29191/14 - Contrato nº 

198/14 - Empresa: FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 
E URBANO LTDA - Objeto: Execução de serviços de saneamento 
ambiental, essenciais e contínuos na área de limpeza publica 
urbana - Aditivo nº 08: Prorrogação 12 meses com reajuste 
de 3,38%- Vigência: 09.10.19 a 08.10.20 - Valor Global: R$ 
5.672.535,00 - Assinatura: 03.10.19. – Marcel Luiz Giorgeti 
Santos, Secretário de Serviços Públicos.

 EXTRATO DE ADITAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2015 - Contrato nº 

118/2017 - Aditamento nº 07 - Processo nº 38.596-9/20015 - 
Contratada: CONSTRUCOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 
- Objeto: Complementação de Construção de EMEF - Conjunto 
Habitacional - bairro Getuba - Prazo: 120 dias - 06/11/2019 a 
05/03/2020 - Assinatura: 01/11/2019 - Secretário Municipal de 
Obras Públicas: Leandro Borella Barbosa / Secretária Municipal 
de Educação: Márcia Regina Paiva Silva Rossi. 

 CARDOSO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

 (AVISO DE LICITAÇÃO) – RERRATIFICADO II
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 055/2019
Jair Cesar Nattes, Prefeito do Município de Cardoso, 

usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna 
público para conhecimento de todos que se acha aberto o 
Processo Licitatório nº 077/2019.MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL, SOB Nº 055/2019.TIPO: MENOR PREÇO TOTAL 
MENSAL-OBJETO:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL 
(SMP) NAS MODALIDADES DE VOZ E DADOS-DATA DE REALI-
ZAÇÃO: 26 DE NOVEMBRO DE 2019 - AS 09:00 HORAS.LOCAL: 

Comunicamos que a partir do dia 09/11/2019 fica encerrada 
a validade da presente ata.

Caieiras, 09 de novembro de 2019.
Gerson Moreira Romero
Prefeito do Município
Ata de Registro de Preços nº 10 e 11/2018
Comunicado de Encerramento
Órgão: Prefeitura do Município de Caieiras
Modalidade: Pregão Presencial nº 113/2018
Objeto: Ata de Registro de Preços para eventual aquisição 

de Cimento Cola, Cimento Comum e Cal Hidratada.
Detentora: Ata nº 10 - GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA, Ata nº 11 - NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇO 
LTDA EPP

Validade: 12 meses nos termos do Artigo 15 § 2º da Lei 
8.666/93

Comunicamos que a partir do dia 09/11/2019 fica encerrada 
a validade da presente ata.

Caieiras, 09 de novembro de 2019.
Gerson Moreira Romero
Prefeito do Município

 CAJAMAR

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

 AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 31/2019 - P.A. 8.679/19
OBJETO: Registro de Preços de para execução de revita-

lização de praças e parques públicos existentes no município 
de Cajamar, compreendendo serviços simples de demolições, 
remoções, movimentos de terra, fundações, estrutura, alvenaria, 
pisos, pinturas, hidráulicas, drenagens, instalações elétricas, 
jardinagens e equipamentos poliesportivos, conforme especifi-
cações constantes do Termo de Referência que integra o Anexo 
II deste Edital.

LOCAL: Paço Municipal, sito na Praça José Rodrigues do 
Nascimento, 30, Água Fria - Cajamar/SP.

ESCLARECIMENTOS: endereço acima, no horário das 08:30 
horas às 16:30 horas

Data da REAbertura: 29/11/2019 as 09h00min
Edital disponivel a partir do dia 13/11/2019 no site www.

cajamar.sp.gov.br
Cajamar, 11 de Novembro de 2019 - DANILO BARBOSA 

MACHADO - Prefeito
 HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PA 8.192/19 - CONCORRENCIA PUBLICA nº 09/19
OBJETO:Contratação de empresa para fornecimento de 

sistema educacional pedagógico de ensino, com material para 
alunos e professores da Creche, Educação Infantil de 2, 3, 4 e 5 
anos, alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I e alunos 
do 6º a 9º ano do Ensino Fundamental II e Educação de Jovens 
e Adultos, além de sistema de avaliação digital, portal com 
tecnologia educacional, assessoria editorial e pedagógica, con-
forme Termo de Referência – Anexo II, que faz parte integrante 
deste memorial.

Tendo em vista o julgamento proferido pelo Sr. Presidente 
da Comissão Permanente de Licitações e Equipe de Apoio nos 
atos do processo supracitado, bem como pleno atendimento 
do Edital, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto licitado a favor da 
empresa: MENS EDITORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, Vencedora 
da referida Licitação, com o valor global de R$ 5.254.899,92 
(cinco milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e 
noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

Cajamar, 08 de novembro de 2019 - Danilo Barbosa Macha-
do - Prefeito

 AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRAS
PA nº: 9.116/2019 – Pregão Presencial nº 42/19
OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição de mobi-

liário escolar, conforme especificações constantes deste edital.
Considerando sessão reservada ocorrida na presente data, 

com o objetivo de analisar as amostras, conforme disposto no 
item 6.1.5.1.2 do Instrumento convocatório do pregão presen-
cial em tela, onde chegou-se ao seguinte resultado:

MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA ME, declarada aprovada 
as amostras dos Lotes: 01; Lote 04 e Lote 06.

DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI, declarada apro-
vada as amostras dos Lotes: 02 e Lote 05.

COMERCIAL GETRIX EIRELI, foi declarada reprovada para 
o lote 03, por deixar de apresentar o item 01 do referido lote. 
Entretanto, cumpre esclarecer que o representante da empresa 
retirou a amostra apresentada dos demais itens, manifestando 
sua desistência na participação do certame.

Cajamar, 11 de Novembro de 2019 - Rita de Casssia Rafaela 
Barbosa Guarino Bichoffe - Pregoeira

 CAJATI

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 59400/2019
CONCORRÊNCIA Nº 003/2019
OBJETO: Contratação de empresa para construção de 

escada de acesso na Rua Monte Santo no Bairro Jardim São 
José - Cajati - SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente 
licitação, Adjudico e Homologo o procedimento licitatório, rea-
lizado na modalidade CONCORRÊNCIA, autorizando a lavratura 
do respectivo contrato ou retirada de documento equivalente, 
no seguinte valor:

ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL - EPP
Valor Total: R$ 257.119,87 (duzentos e cinquenta e sete mil 

cento e dezenove reais e oitenta e sete centavos).
Cajati, 11 de novembro de 2019.
LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
Prefeito Municipal
 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 60008/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019
OBJETO: Contratação de empresa para construção de 

mureta e reparo em calçada na Rua Rio Amazonas - Bairro Vila 
Antunes - Cajati - SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente 
licitação, Adjudico e Homologo o procedimento licitatório, 
realizado na modalidade TOMADA DE PREÇOS, autorizando 
a lavratura do respectivo contrato ou retirada de documento 
equivalente, no seguinte valor:

ELETROMAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
Valor Total: R$ 38.573,67 (trinta e oito mil quinhentos e 

setenta e três reais e sessenta e sete centavos).
Cajati, 11 de novembro de 2019.
LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
Prefeito Municipal
 PROCESSO Nº 60900/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2019
OBJETO: Contratação de empresa do ramo especializado de 

desinsetização, desratização, descupinização e demais serviços 
para áreas internas, externas e cobertura nas dependências dos 
prédios públicos municipais de Cajati - SP e demais pontos do 
Município de Cajati - SP, de acordo com as especificações cons-
tantes no Termo de Referência do edital.

Recebimento do Credenciamento: 28/11/2019 das 14 
horas às 14 horas e 30 minutos. Recebimento dos envelopes 
Proposta, Documentação e Declaração de Pleno Atendimento 
aos requisitos de habilitação: 28/11/2019 às 14 horas e 30 
minutos. O edital em inteiro teor estará à disposição dos 
interessados, gratuitamente através do site: www.cajati.

Publicação do edital de divulgação do gabarito da prova 
objetiva.

04 e 05.03.2020:
Prazo para interposição de recursos contra o gabarito da 

prova objetiva.
23.03.2020:
Envio, à Câmara, resultado:
- da análise dos recursos referentes à aplicação da prova 

objetiva;
- da análise dos recursos referentes ao gabarito da prova 

objetiva;
- da prova objetiva;
- da classificação prévia, sem candidatos com deficiência.
25.03.2020: Publicação:
- da análise dos recursos referentes à aplicação da prova 

objetiva;
- da análise dos recursos referentes ao gabarito da prova 

objetiva;
- resultado da prova objetiva;
- da classificação prévia.
26 e 27.03.2020: Prazo para interposição de recursos 

relativos ao resultado da prova objetiva e classificação prévia.
13.04.2020:
Envio, à Câmara:
- da análise dos recursos contra o resultado da prova obje-

tiva e a classificação prévia;
- da classificação final, sem candidato com deficiência.
15.04.2020:
Publicação:
- da análise dos recursos contra o resultado da prova obje-

tiva e a classificação prévia;
- da classificação final, sem candidato com deficiência.
A definir:
Homologação.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido 

o presente Edital.
Bragança Paulista, 06 de novembro de 2019.
ELIZABETH APARECIDA CARNEIRO DE CAMPOS SILVA ABI 

CHEDID - Presidente da Câmara
Dr. ROMEU PINORI TAFFURI JÚNIOR - Especialista em Ges-

tão Legislativa (Diretoria Jurídica)
MARCO ANTONIO SIQUEIRA DONULA - Especialista em 

Gestão Administrativa

 BROTAS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS

 HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE Nº 02/2017
O Prefeito Municipal da Estância Turística de Brotas faz 

saber, que a licitação modalidade convite nº 02/2017, aberta 
para contratação de infraestrutura para eventos a serem realiza-
dos no município da Estância Turística de Brotas, mediante loca-
ção de palco, trio elétrico, equipamentos de sonorização e ilumi-
nação, foi homologado às empresas GONÇALVES SOM PROMO-
ÇÕES E PRODUÇÕES LTDA, itens: 01, 03 e 06, com o valor total 
de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos); E W URBANO ME, itens 02 
e 04, com o valor total de R$ 7.199,00 (sete mil, cento e noventa 
e nove reais) e ADALBERTO VILLA 078844449803, item 5,com o 
valor total de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).

Brotas, 25 de abril de 2017 - CAPITÃO MODESTO SALVIAT-
TO FILHO - Prefeito Municipal.

RESUMO DA ATA DE ENCERRAMENTO E ABERTURA E 
JULGAMENTO DO ENVELOPE Nº 01 CONTENDO A DOCUMEN-
TAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E ENVELOPE Nº 02 CONTENDO A 
PROPOSTA COMERCIAL RELATIVOS À CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 02/2019.

A Comissão Julgadora de Licitações torna público aos 
interessados que, levando em consideração os critérios esta-
belecidos no edital da licitação, decidiu por HABILITAR a única 
empresa proponente, qual seja, VANDA OLIVEIRA LANCHONETE. 
Em seguida, passou a julgar e classificar a proposta da empresa 
licitante na seguinte ordem:
CLASSIFICAÇÃO EMPRESA MAIOR PREÇO MENSAL
1° VANDA OLIVEIRA LANCHONETE R$ 808,35

O critério para a classificação das propostas foi o de maior 
preço mensal ofertado. Após, decorrido o prazo legal, em não 
havendo interposição de recurso, os presentes autos serão 
remetidos ao Senhor Prefeito Municipal, para homologação e 
adjudicação.

Brotas, 11 de novembro de 2019 - SERGIO AUGUSTO ALTI-
MARI - Presidente da Comissão Julgadora de Licitações.

 CAÇAPAVA

 CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA

 Contratos e Prorrogações
Processo de Compras nº 43/2019 – Pregão 04/2019 - 

Contrato nº 12/2019 - Contratante: Câmara Municipal de 
Caçapava-SP – Contratada: Metalúrgica Ascurra EIRELI – Objeto: 
Aquisição e instalação de uma plataforma elevatória de aces-
sibilidade no prédio da Câmara Municipal. Vlr.: R$ 43.000,00 
Class. Recursos: 01.122.7007.2258.4490.5299 - Vigência: 120 
dias - Data da Assinatura: 11/11/2019

 CACHOEIRA PAULISTA

 PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACHOEIRA PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2019 - 
PROC. N° 45/2019.

O Município de Cachoeira Paulista – SP, torna público a 
Abertura da Licitação na Modalidade de Pregão Presencial do 
tipo menor preço por item para o Registro de Preços objetivando 
eventual aquisição, futura e parcelada de Pneus Novos para a 
frota de veículos pertencentes as secretarias municipais da Pre-
feitura de Cachoeira Paulista/SP, a realizar-se às 09:30 horas do 
dia 26 de novembro de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Cachoeira Paulista, 1º andar, sito Avenida Coronel Domicia-
no, nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. Informações (12) 
3186-6022, das 13 às 17h as demais informações encontram-se 
disponíveis no mesmo endereço ou pelo site www.cachoeira-
paulista.sp.gov.br.

 CAIEIRAS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

 Ata de Registro de Preços nº 08 e 09/2018
Comunicado de Encerramento
Órgão: Prefeitura do Município de Caieiras
Modalidade: Pregão Presencial nº 112/2018
Objeto: Ata de Registro de preço para eventual aquisição de 

ferro aço, arame recozido e tela malha,
Detentora: Ata nº 08 - MEGAFER COMERCIO DE FERRO E 

AÇO LTDA EPP, Ata nº 09 - NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇO 
LTDA EPP

Validade: 12 meses nos termos do Artigo 15 § 2º da Lei 
8.666/93

simples; Noções de Geometria – forma, ângulos, área, perímetro, 
volume, Teoremas de Pitágoras ou de Tales.

Legislação: Lei Orgânica do Município de Bragança Paulista 
(Título III – da Organização dos Poderes Municipais, Capítulo 
I – do Poder Legislativo - artigos de 9º a 60). Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Bragança Paulista (Título I – da Câmara 
Municipal, Capítulo IV – das Comissões – artigos de 58 a 99; 
Título IV – das Sessões – artigos de 104 a 127; Título V – das 
Proposições e sua tramitação – artigos de 128 a 157).

Noções de Informática: MS-Windows 10: conceito de 
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área 
de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos 
menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de 
aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica 
dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, 
parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, 
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de pági-
nas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, 
caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, 
conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elabora-
ção de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, 
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de 
quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, 
classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica 
das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, 
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apre-
sentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões 
de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: 
uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, ane-
xação de arquivos. Internet: navegação na Internet, conceitos de 
URL, links, sites, busca e impressão de páginas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Assistente de Gestão e Políticas Públicas – Gestão Admi-

nistrativa
Conhecimentos Específicos: Execução de rotina administra-

tiva. Conhecimentos básicos de administração pública. Orga-
nização de arquivos: conceitos fundamentais da arquivologia. 
Gestão de documentos. Protocolo. Tipos de arquivo. Organiza-
ção do trabalho na repartição pública: utilização da agenda, 
uso e manutenção preventiva de equipamentos, economia de 
suprimentos. Comunicação interpessoal e solução de conflitos. 
Relações pessoais no ambiente de trabalho: hierarquia. Excelên-
cia no atendimento ao cidadão; o enfoque na qualidade; o aten-
dimento presencial e por telefone. Documentos oficiais, tipos, 
composição e estrutura. Redação oficial: Aspectos gerais da 
redação oficial. Correspondência oficial: definição, formalidade e 
padronização; impessoalidade, linguagem dos atos e comunica-
ções oficiais (atas, memorandos, relatórios, ofícios etc.), concisão 
e clareza, editoração de textos (Manual de Redação da Presidên-
cia da República – 3ª edição, revista, atualizada e ampliada).

Assistente de Gestão e Políticas Públicas – Secretária
Conhecimentos Específicos: Técnicas secretariais na atuali-

dade. Planejamento e organização de tarefas e ambiência orga-
nizacional. Administração do tempo. Organização de secretaria, 
gestão e práticas secretariais. Habilidades técnicas, humanas e 
gerenciais do secretário. Gerenciamento das rotinas com efi-
cácia, considerando o trinômio qualidade-tempo-custo; gestão 
da informação: filtrando as informações eletrônicas (agendas 
diversas). Gerenciamento estratégico da informação. Gerência 
de documentos. Organização e administração de arquivos. Tec-
nologias de informação e comunicação. Comunicações adminis-
trativas. Conhecimentos básicos de administração pública. Rela-
cionamento com o público. Comportamento, postura e imagem 
do profissional de secretariado. Etiqueta, cerimonial e protocolo. 
Marketing pessoal. Comunicação e relações interpessoais nas 
instituições/organizações, interação com a estrutura administra-
tiva e funcional da Instituição. Trabalho em equipe. Organização 
do local de trabalho: programa 5S; ergonomia. Redação oficial: 
Aspectos gerais da redação oficial. Correspondência oficial: defi-
nição, formalidade e padronização; impessoalidade, linguagem 
dos atos e comunicações oficiais (atas, memorandos, relatórios, 
ofícios etc.), concisão e clareza, editoração de textos (Manual 
de Redação da Presidência da República – 3ª edição, revista, 
atualizada e ampliada).

ANEXO II - ENDEREÇOS
1. Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista:
a. Endereço completo: Praça Hafiz Abi Chedid, 125 – Jardim 

América, Bragança Paulista – SP – CEP 12902-230
b. Horário de atendimento: das 8 às 18 horas (em dias úteis)
c. Telefone: (11) 4892-6200
d. Site: www.camarabp.sp.gov.br
2. Fundação VUNESP:
a. Endereço completo: Rua Dona Germaine Burchard, 515 – 

Perdizes – São Paulo/SP - CEP 05002-062
b. Horário de atendimento: das 9 às 16 horas (em dias úteis, 

de segunda a sexta-feira)
c. Telefone: (11) 3874-6300, Disque VUNESP (de segunda a 

sábado, em dias úteis, das 8 às 18 horas).
d. Site: www.vunesp.com.br.
ANEXO III - CRONOGRAMA PREVISTO
DATAS / EVENTOS
28.08.2019: Assinatura do contrato.
12.11.2019: Publicação do Edital de Abertura de inscrições 

e instruções especiais.
18.11.2019 até 07.01.2020: Período de inscrição.
18 e 19.11.2019:
Pedido de Isenção e/ou redução do pagamento da taxa 

de inscrição.
10.12.2019:
Divulgação do resultado dos pedidos de isenção e/ou 

redução do pagamento da taxa de inscrição. (somente no site 
www.vunesp.com.br)

11 e 12.12.2019:
Prazo para interposição de recursos relativos ao indeferi-

mento do pedido de isenção/redução do pagamento da taxa 
de inscrição.

20.12.2019:
Divulgação da análise dos recursos contra o indeferimento 

do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 
(somente no site www.vunesp.com.br)

28.01.2020:
Envio do edital de divulgação da análise dos pedidos de 

inscrição como candidato com deficiência e/ou de condição 
especial para realizar a prova.

29.01.2020:
Publicação da análise dos pedidos de inscrição como can-

didato com deficiência e/ou de condição especial para realizar 
a prova.

30 e 31.01.2020:
Período de recursos contra o indeferimento de inscrição 

como candidato com deficiência e/ou de condição especial para 
realizar a prova.

20.02.2020:
Publicação:
- da análise dos recursos contra o indeferimento de inscri-

ção como candidato com deficiência e/ou de condição especial 
para realizar a prova;

- convocação para a prova.
01.03.2020:
Aplicação da prova objetiva.
02 e 03.03.2020:
Prazo para interposição de recursos contra a aplicação da 

prova.
02.03.2020:
Envio, à Câmara, do edital de divulgação do gabarito da 

prova objetiva.
03.03.2020:


