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LEI Nº 6.491/2022
“Dispõe sobre a juntada de documentos por advogados em processos 
administrativos que tramitam no âmbito do Poder Legislativo, na 
Administração Pública Direta e Indireta do Município de Jacareí.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, USANDO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E 
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º  Esta Lei dispõe sobre a juntada de documentos por advogados em 
processos administrativos que tramitam no âmbito do Poder Legislativo, 
na Administração Pública Direta e Indireta do Município de Jacareí.
Art. 2º  A autenticação de documentos exigidos em cópia no processo 
administrativo poderá ser feita pelo(a) advogado(a) constituído(a), 
declarando que confere com o original.
§ 1º  Os documentos digitalizados juntados aos autos do processo 
administrativo por advogados(as) têm a mesma força probante dos 
originais, vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo em 
caso de dúvida de autenticidade.
§ 2º  Ressalva-se a alegação motivada e fundamentada de adulteração 
de documentos juntados aos autos do processo administrativo antes ou 
durante sua tramitação.
Art. 3º  A autenticação dos documentos poderá ser feita por meio de 
certificado digital do(a) advogado(a) constituído(a) nos autos do 
processo administrativo.
Parágrafo único.  A assinatura eletrônica do(a) advogado(a) caracteriza 
o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de 
quem este representa.
Art. 4º  Revogam-se as disposições em sentido contrário.
Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jacareí, 08 de setembro de 2022
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito Municipal de Jacareí
Autoria do projeto: Vereador Luís Flávio (Flavinho)

LEI Nº 6.492/2022
Cria o Conselho Municipal de Esportes e Qualidade de Vida de Jacareí.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU 
E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º  Fica criado o Conselho Municipal de Esportes e Qualidade de Vida 
de Jacareí, vinculado à Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí, 
órgão colegiado de composição paritária, constituído por membros do 
Poder Executivo Municipal e da sociedade civil, de caráter consultivo, 
que tem como competência auxiliar o Poder Executivo na formulação de 
políticas públicas e implementar ações destinadas ao fortalecimento das 
atividades esportivas e de qualidade de vida no Município.
Art. 2º  Ao Conselho Municipal de Esportes e Qualidade de Vida de 
Jacareí compete:
I - desenvolver estudos, projetos, debates, pesquisas relativas à situação 
do esporte e à qualidade de vida no âmbito do Município;
II - analisar propostas e sugestões apresentadas pela sociedade e 
acompanhar as denúncias que digam respeito a programas, competições 
e eventos esportivos da cidade;
III – discutir, por solicitação formal de interessados, alterações nos 
eventos esportivos e propor as medidas julgadas pertinentes;
IV – promover intercâmbio e convênios com instituições públicas e 
privadas, com a finalidade de implementar as medidas e ações que são 
objeto do Conselho;
V - elaborar e aprovar seu Regimento Interno;
VI - realizar Conferência Municipal a cada 2 (dois) anos para discutir as 
questões do esporte e de qualidade de vida no Município e para que 

haja a eleição de membros da sociedade civil para a composição do 
Conselho.
§ 1º  A aprovação do Regimento Interno de que trata o inciso V deste 
artigo dar-se-á pelo voto da maioria absoluta dos membros do Conselho, 
sendo que alteração posterior exigirá maioria qualificada de dois terços 
de seus membros.
§ 2º  O Regimento Interno do Conselho deverá prever a eleição de um 
Presidente, um Vice-Presidente e de 1º e 2º Secretários para a condução 
de suas atividades.
§ 3º  A primeira Conferência Municipal para a composição do Conselho 
Municipal de Esportes e Qualidade de Vida será realizada no prazo 
de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação desta Lei e será 
coordenada pela Secretaria de Esportes e Recreação.
Art. 3º  O Conselho Municipal de Esportes e Qualidade de Vida será 
composto por 16 (dezesseis) membros e respectivos suplentes, que 
representarão o Poder Público Municipal e a Sociedade civil, observada 
a seguinte composição:
I – pelo Poder Público Municipal: 
a) 2 (dois) representante da Secretaria de Esportes e Recreação;
b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
c) 1 (um) representante da Secretaria de Saúde;
d) 1 (um) representante da Secretaria de Segurança e de Defesa do 
Cidadão;
e) 1 (um) representante da Secretaria de Assistência Social;
f) 1 (um) representante da Secretaria de Mobilidade Urbana;
g) 1 (um) representante da Fundação Cultural de Jacarehy.
II –  pela Sociedade Civil:
a) 3 (três) representantes de entidades, associações e ligas esportivas 
do Município;
b) 1 (um) representante de entidades de atendimento às pessoas com 
deficiência;
c) 1 (um) representante do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente;
d) 1 (um) representante do Conselho Municipal do ldoso;
e) 1 (um) representante de clubes recreativos;
f) 1 (um) representante do Sistema S – SESI, SENAI, SEST e SENAT.
Art. 4º  Os membros do Conselho Municipal de Esportes e Qualidade de 
Vida serão nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo para cumprir 
mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução por uma única vez.
Art. 5º  O Conselheiro perderá o mandato nas seguintes hipóteses:
I – renúncia ou morte;
II – ausências injustificadas, na forma estabelecida pelo Regimento 
Interno;
III – conduta incompatível com o desempenho da função.
Parágrafo único.  Em caso de afastamento de qualquer dos 
representantes do Conselho, a substituição se fará de forma automática 
por seu suplente.
Art. 6º Os membros do Conselho Municipal de Esportes e Qualidade de 
Vida não serão remunerados, sendo considerada de relevante serviço 
público a sua participação nas atividades do Conselho.
Art. 7º  Ficam revogadas a Lei nº 853, de 08 de novembro de 1963 e a 
Lei nº 1.188, de 03 de outubro de 1968.
Art. 8º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jacareí, 08 de setembro de 2022
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito Municipal de Jacareí

Autoria do projeto: Prefeito Municipal Izaias José de Santana.
Autoria de emenda: Vereadores Dudi, Abner, Edgard Sasaki, Hernani 
Barreto, Luís Flávio (Flavinho), Maria Amélia, Paulinho do Esporte, 
Paulinho dos Condutores, Dr. Rodrigo Salomon, Roninha, Rogério 
Timóteo, Sônia Patas da Amizade e Valmir do Parque Meia Lua.
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DECRETO Nº 534, DE 29 DE AGOSTO DE 2022.
Declara bem vago o imóvel que especifica, para fins de arrecadação por 
abandono.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO o disposto no § 2º, do art. 64, da Lei Federal nº 
13.465, de 11 de julho de 2017;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 6.422, de 02 de 
dezembro de 2021;
CONSIDERANDO o preenchimento dos demais pressupostos legais, ou 
seja, o efetivo abandono do bem, a existência de dívidas tributárias em 
mais de 5 (cinco) exercícios e a não comprovação de que a posse está 
sendo exercida legitimamente por outrem;
CONSIDERANDO a necessidade de se prosseguir com o processo de 
arrecadação do imóvel que especifica;
CONSIDERANDO o conteúdo do Expediente nº 31/2020-4 PJ,
DECRETA:
Art.1º Declarar bem vago por abandono, sujeito a arrecadação, o 
imóvel de propriedade da empresa SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E 
CONSTRUTORA CIL LTDA., inscrita no CNPJ nº 46.395.703/0001-67, 
localizado na Rua Eurípedes Barsanulfo – Bairro Cidade Salvador - 
Jacareí, com Inscrição Imobiliária nº 44141-14-83-0113-00000, inscrita 
na matrícula nº 6154 do Cartório de Registro de Imóveis de Jacareí.
Art. 2º Os agentes do Município ficam autorizados a realizar atos 
para o fim de arrecadar o imóvel descrito no art. 1º deste Decreto, 
podendo, desde então, realizar diretamente ou por meio de terceiros, 
os investimentos necessários para que atinja prontamente os objetivos 
sociais a que se destina.
Art. 3º A partir da publicação do presente Decreto, o titular de domínio 
que reivindicar a posse do imóvel no transcorrer do triênio que alude o 
art. 1.276, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), a 
terá de forma condicionada, desde que realizado em favor do Município 
as medidas previstas no § 3º do art. 2º da Lei Municipal nº 6.422, de 02 
de dezembro de 2021.
Art. 4º Decorridos 3 (três) anos da data da publicação do presente Decreto 
sem manifestação do titular do domínio, o bem passará à propriedade do 
Município, na forma do art. 1.276 do Código Civil Brasileiro.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 29 de agosto de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO Nº 545, DE 05 DE SETEMBRO DE 2022.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e especificamente 
pela Lei nº 6.433, de 29 de dezembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais) ao Órgão 
da Administração Indireta SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Jacareí, destinado ao reforço da seguinte dotação orçamentária:
17.512.0011.2249.3.3.90.39 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica (33) + 
R$ 347.000,00
Art. 2º A despesa decorrente da suplementação indicada no artigo 
anterior ocorrerá por conta da anulação parcial das seguintes dotações 
orçamentárias:
04.123.0011.2241.3.3.90.39 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica (48) – 

R$ 200.000,00
04.122.0011.2243.3.3.90.39 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica (55) – 
R$ 147.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 05 de setembro de 2022. 
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR 
Presidente do SAAE

DECRETO Nº 546, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
Coloca à disposição da Justiça Eleitoral servidores e dependências dos 
estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino, com vistas ao pleito do 
exercício de 2022.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
DECRETA:
Art. 1º As dependências dos prédios dos estabelecimentos de ensino 
requisitados pelos Juízes Eleitorais, nos termos do § 2º do artigo 135 
do Código Eleitoral, para a instalação de Mesas Receptoras de Votos 
e Mesas Receptoras de Justificativas, no pleito de 02 de outubro de 
2022, deverão estar à disposição das autoridades requisitantes, a partir 
das 8 (oito) horas do respectivo dia, com a observância do seguinte 
cronograma: 
I - dia 30 de setembro, sexta-feira, para a montagem das seções, 
colocação de sinalização referente à indicação das seções e acessos 
em todo o prédio, afixação de cartazes, listas de cabinas, orientação e 
treinamento do pessoal das escolas para o dia do pleito; 
II - dia 1º de outubro, sábado, para a recepção das urnas, vistoria dos 
prédios e eventuais ajustes, conforme solicitação e orientação da Justiça 
Eleitoral; 
III - dia 02 de outubro, domingo, para providenciar a abertura da escola 
para a Justiça Eleitoral, às 6 (seis) horas, e disponibilizar pessoal para 
a tarefa de orientação e fluxo dos eleitores no interior do prédio, a partir 
das 7 (sete) horas, a fim de que a prestação de orientação ao público não 
sofra interrupções, assegurando o dever de votar na respectiva seção.
Parágrafo Único. Na hipótese em que seja necessário o segundo turno, 
deverão estar à disposição das autoridades requisitantes, a partir 
das 8 (oito) horas do respectivo dia, com a observância do seguinte 
cronograma: 
I - dia 28 de outubro, sexta-feira, para a montagem das seções, colocação 
de sinalização referente à indicação das seções e acessos em todo o 
prédio, afixação de cartazes, listas de cabinas, orientação e treinamento 
do pessoal das escolas para o dia do pleito; 
II - dia 29 de outubro, sábado, para a recepção das urnas, vistoria dos 
prédios e eventuais ajustes, conforme solicitação e orientação da Justiça 
Eleitoral; 
III - dia 30 de outubro, domingo, para providenciar a abertura da escola 
para a Justiça Eleitoral, às 6 (seis) horas, e disponibilizar pessoal para 
a tarefa de orientação e fluxo dos eleitores no interior do prédio, a partir 
das 7 (sete) horas, a fim de que a prestação de orientação ao público não 
sofra interrupções, assegurando o dever de votar na respectiva seção.
Art. 2º Os servidores administrativos, docentes e diretores de escolas dos 
estabelecimentos de ensino requisitados ficam obrigados a comparecer 
ao serviço nos dias 30 de setembro, 1º e 02 de outubro de 2022, em 
primeiro turno e, em segundo turno, se houver, nos dias 28, 29 e 30 
de outubro, para executar as atribuições de acordo com a orientação 
recebida pela Justiça Eleitoral 

ATOS DO PREFEITO

DECRETOS
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Parágrafo Único. Os servidores públicos com mais de 60 anos de idade e 
os portadores de doenças crônicas graves, devidamente comprovadas, 
não serão obrigados a comparecer ao serviço para trabalhar nos dias 30 
de setembro, 1º e 02 de outubro de 2022 e, em segundo turno, nos dias 
28, 29 e 30 de outubro, salvo se voluntariamente o quiserem.
Art. 3º Cabe ao diretor do estabelecimento de ensino requisitado:
I - responsabilizar-se pessoalmente pelo recebimento do material 
entregue pela Justiça Eleitoral para a montagem das seções e preparação 
do prédio (cartazes diversos, setas indicativas, listas de candidatos, fitas 
adesivas, etc.); 
II - responsabilizar-se pessoalmente pelo recebimento das urnas e 
demais materiais de eleição que lhe serão entregues, mediante recibo, 
bem como pela respectiva guarda, a partir das 8 (oito) horas do sábado, 
dia 1º de outubro, em primeiro turno e dia 29 de outubro, em segundo 
turno, se houver;
III - providenciar para que o prédio esteja aberto e em pleno funcionamento 
para os servidores da Justiça Eleitoral às 6 (seis) horas no domingo, dia 
02 de outubro, em primeiro turno e dia 30 de outubro, em segundo turno, 
se houver;
IV - designar pessoa apta a prestar auxílio à Justiça Eleitoral, a partir 
desse horário; 
V - providenciar a entrega, aos colaboradores nomeados pela Justiça 
Eleitoral ou aos membros das Mesas Receptoras de Votos e das Mesas 
Receptoras de Justificativas, do material e respectiva urna a eles 
destinados; 
VI - providenciar o fechamento do prédio, após o encerramento dos 
trabalhos, recolhimento do material e liberação pela Justiça Eleitoral; 
VII - dar ciência dos termos deste Decreto a cada servidor convocado. 
Art. 4º Aos servidores que, nos termos deste Decreto, prestarem 
serviços à Justiça Eleitoral, fica assegurado um dia correspondente de 
dispensa de ponto a cada 7 (sete) horas trabalhadas, para gozo até 31 
de dezembro de 2023, a ser usufruído mediante autorização prévia do 
seu superior imediato e atendida a conveniência do serviço. 
Art. 5º A Secretaria Municipal de Educação e todas as demais autoridades 
escolares deverão prestar a mais ampla colaboração à Justiça Eleitoral, 
providenciando, se for o caso, o remanejamento de pessoal. 
Art. 6º A inobservância das determinações previstas neste Decreto 
sujeitará os infratores às medidas disciplinares cabíveis. 
Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 06 de setembro de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO Nº 548, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e especificamente 
pela Lei nº 6.433, de 29 de dezembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto em diversas Secretarias Municipais, um crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 2.201.000,00 (Dois Milhões, 
Duzentos e Um Mil Reais), destinado ao reforço das seguintes dotações 
orçamentárias:

529-02.09.02 -08.244.0005.2356 -3.3.50.43.00 - 
Subvenções Sociais R$ 494.000,00 

643-02.10.09 -15.451.0006.2084 -3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 75.000,00 

994-02.17.03 -15.451.0015.1329 -3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 150.000,00 

1021-02.17.03 -26.452.0015.2161 -4.4.90.52.00 - 
Equipamentos e Material Permanente R$ 480.000,00 

1067-02.05.04 -12.361.0004.2437 -3.1.90.04.00 - 
Contratação por Tempo Determinado R$ 400.000,00 

1082-02.04.06 -10.301.0003.2186 - 3.3.50.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 602.000,00 

Art. 2º - As despesas de que tratam o artigo anterior serão cobertas com 
recursos da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

18-02.02.01 -04.122.0017.1068 -4.4.90.61.00 - 
Aquisição de Imóveis R$ 75.000,00 

401-02.09.01 -08.306.0005.2461 -3.3.50.43.00 - 
Subvenções Sociais R$ 119.000,00 

409-02.09.02 -08.242.0005.2349 -3.3.50.43.00 - 
Subvenções Sociais R$ 198.600,00 

423-02.09.02 -08.244.0005.2043 -3.3.90.33.00 - 
Passagens e Despesas com Locomoção R$ 4.000,00 

424-02.09.02 -08.244.0005.2043 -3.3.90.36.00 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 15.000,00 

486-02.09.02 -08.244.0005.2081 -3.3.90.32.00 
- Material, Bem ou Serviço para Distribuição 
Gratuita

R$ 13.000,00 

520-02.09.02 -08.244.0005.2353 -3.3.50.43.00 - 
Subvenções Sociais R$ 144.400,00 

619-02.10.06 -15.451.0006.1288 -4.4.90.51.00 - 
Obras e Instalações R$ 602.000,00 

983-02.17.03 -15.451.0015.1167 -3.3.90.30.00 - 
Material de Consumo R$ 240.000,00 

1014-02.17.03 -15.451.0015.2160 -3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 340.000,00 

1017-02.17.03 -15.451.0015.2403 -4.4.90.51.00 - 
Obras e Instalações R$ 50.000,00 

1068-02.05.04 -12.361.0004.2437 -3.1.90.11.00 - 
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil R$ 400.000,00 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito, 06 de setembro de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí
CLAUDIO LUIZ TOSETTO                               
 Secretário de Finanças
CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA                               
Secretário de Governo e Planejamento

DECRETO Nº 549, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
Altera o Decreto nº 345, de 20 de dezembro de 2021, que “Dispõe sobre 
a constituição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM. 
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 
CONSIDERANDO o disposto no Ofício n° 259/2022 – FPL, 
DECRETA: 
Art. 1º Alterar a alínea “g” do inciso I do Decreto nº 345, de 20 de 
dezembro de 2021, passando a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 1º (...)  
I – representantes de Órgãos Governamentais: 
(...)
g) representante da Fundação Pró-Lar de Jacareí:
Titular: JULIANA SUHETT VALENÇA – Matricula nº 29.988.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito, 06 de setembro de 2022. 
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO Nº 550, DE 09 DE SETEMBRO DE 2022.
Estabelece medidas complementares para o enfrentamento da pandemia 
do Covid-19.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 67.096, de 08 de setembro de 
2022, e seu anexo que “sugere a retirada da obrigatoriedade do uso 
de máscaras em transportes públicos e privados, trocando para uma 
recomendação do uso, em especial para população vulnerável, como 
idosos e imunossuprimidos”;
CONSIDERANDO que o Município de Jacareí tem cumprido os 
protocolos determinados pelo Governo do Estado de São Paulo relativos 
ao enfrentamento da Covid-19, compatibilizando os ditames da ordem 
econômica, serviço público essencial e meio ambiente saudável,
DECRETA: 
Art. 1º Fica revogado o inciso II do artigo 1º do Decreto nº 540, de 31 de 
agosto de 2022.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na presente data.

Gabinete do Prefeito, 09 de setembro de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí
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PORTARIA Nº 1.648, DE 05 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e das que lhe foram delegadas, 
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora HELOISA DE SOUZA PAULI TOSETTO, 
matrícula nº 28.302, ocupante do cargo, de livre provimento em 
comissão, de Assessor, para responder como DIRETOR DE RECURSOS 
HUMANOS, referência CCII, com lotação na Secretaria de Administração 
e Recursos Humanos, durante as férias da titular do cargo, no período 
de 05 a 19 de setembro do corrente ano, previstas no Parágrafo Único, 
do artigo 60 da Lei Complementar n° 13, de 07.10.1993 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Jacareí).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 05 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.649, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e das que lhe foram delegadas, e
CONSIDERANDO o disposto no § 4° do artigo 116 da Lei Complementar 
nº 13, de 07 de outubro de 1993, (Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Jacareí);
CONSIDERANDO o disposto no Ofício n° 061/2022 – STPMJ, quanto ao 
afastamento de dirigente sindical,
RESOLVE:
Art. 1º AFASTAR, nos termos do § 4º do artigo 116 da Lei Complementar 
nº 13, de 07.10.93, o servidor JOSE EDSON SILVA SOUZA, matrícula nº 
20.512, de suas atividades normais, sem prejuízo de seus vencimentos, 
por período integral, para atividade sindical, no período de 12 a 26 de 
setembro do corrente ano.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
Jacareí, 06 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1650, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e das que lhe foram delegadas, e
CONSIDERANDO o disposto no § 4° do artigo 116 da Lei Complementar 
nº 13, de 07 de outubro de 1993, (Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Jacareí);
CONSIDERANDO o disposto no Ofício n° 060/2022 - STPMJ, quanto ao 
afastamento de dirigente sindical,
RESOLVE:
Art. 1º AFASTAR, nos termos do § 4º do artigo 116 da Lei Complementar 
nº 13, de 07.10.93, o servidor CYLMAR DE PAULA SANT ANA, 
matrícula nº 26.981, de suas atividades normais, sem prejuízo de seus 
vencimentos, por período integral, para atividade sindical, nos dias 13, 
15 e 17 de setembro do corrente ano.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
Jacareí, 06 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.651, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e das que lhe foram delegadas, e
CONSIDERANDO o disposto no § 4° do artigo 116 da Lei Complementar 
nº 13, de 07 de outubro de 1993, (Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Jacareí);
CONSIDERANDO o disposto no Ofício n° 063/2022 – STPMJ, quanto ao 
afastamento de dirigente sindical,
RESOLVE:
Art. 1º AFASTAR, nos termos do § 4º do artigo 116 da Lei Complementar 
nº 13, de 07 de outubro de 1993, os servidores abaixo relacionados, de 
suas atividades normais, sem prejuízo de seus vencimentos, por período 

integral, no dia 09 de setembro do corrente ano:
I - CYLMAR DE PAULA SANT ANA, matrícula nº 26.981;
II - FRANCISCO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, matrícula 
nº 23.866;
III - JOSE EDSON SILVA SOUZA, matrícula nº 20.512;
IV - MARIA DE FATIMA LEITE, matrícula nº 9.050;
V - RAQUEL GOMES DE SOUZA, matrícula nº 23.841.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 06 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 1652, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Srª. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER à servidora SIMONE COSTA MENESES 
MARTINEZ, RG nº 42.645.630-0, matrícula nº 29.033, ocupante do 
cargo, de provimento efetivo, de PROFESSOR 30 HORAS, com lotação 
na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 
113 da Lei Complementar nº 13, de 07 de outubro de 1993 (Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), licença para tratar 
de interesses particulares, pelo prazo de 02 (dois) anos, sem os 
vencimentos de seu cargo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 14 de setembro de 2022.
Jacareí, de 06 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.653, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e das que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º DECLARAR a vacância, no quadro de Servidores do Poder 
Executivo do Município de Jacareí, do cargo público, de provimento 
efetivo, de PROFESSOR 36 HORAS, ocupado pela servidora GABRIELA 
GUIMARAES SAUEIA, matrícula nº 27.465, RG n° 41.746.922-6 /SSP-
SP, em virtude de posse em outro cargo inacumulável, nos termos do 
artigo 64, inciso VI, da Lei Complementar nº 13, de 07 de outubro de 
1993 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos 
a 31 de agosto de 2022.
Jacareí, 06 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.654, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e das que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º DECLARAR a vacância, no quadro de Servidores do Poder 
Executivo do Município de Jacareí, do cargo público, de provimento 
efetivo, de OFICIAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, ocupado pela servidora 
AMANDA DOS SANTOS MELO, matrícula nº 25.996, RG n° 47.358.665-
4/SSP-SP, em virtude de posse em outro cargo inacumulável, nos termos 
do artigo 64, inciso VI, da Lei Complementar nº 13, de 07 de outubro de 
1993 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos 
a partir de 1º de setembro de 2022.
Jacareí, 06 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.655, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e das que lhe foram delegadas, 
RESOLVE:

PORTARIAS

ATOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH 
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Art. 1º DESIGNAR o servidor HENRIQUE ABRAHÃO PEREIRA, 
matrícula nº 29.111, ocupante do cargo, de provimento efetivo, de 
Executivo Público, para responder como DIRETOR GERAL referência 
CCI, com lotação na Secretaria de Infraestrutura Municipal, durante as 
férias do titular do cargo, no período de 16 a 30 de setembro do corrente 
ano, fazendo jus às vantagens pecuniárias previstas no artigo 60, da Lei 
Complementar n° 13, de 07.10.1993 (Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Jacareí).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 16 de setembro de 2022.
Jacareí, 06 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.656, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e das que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER aos servidores públicos municipais abaixo 
relacionados, licença prêmio por assiduidade, em descanso, nos termos 
do artigo 119 e 125 da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 (Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Jacareí):
I – ADRIANO BOSSO, matrícula n° 22.057, 15 (quinze) dias, a partir de 
12 de setembro de 2022; 
II – ANTONIO IRAPUAM RIBEIRO TUPINAMBA, matrícula n° 20.586, 15 
(quinze) dias, a partir de 15 de setembro de 2022;
III – CECILIA PENHA DA CRUZ, matrícula n° 25.130, 15 (quinze) dias, a 
partir de 12 de setembro de 2022;
IV – FABIOLA MIRANDA SALGADO, matrícula n° 27.203, 90 (noventa) 
dias, a partir de 14 de setembro de 2022;
V – JOAO DUARTE SA, matrícula n° 26.991, 15 (quinze) dias, a partir de 
05 de setembro de 2022;
VI – TATIANA MACHADO SERAFIM, matrícula n° 27.916, 20 (vinte) 
dias, a partir de 12 de setembro de 2022;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 06 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.657, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e das que lhe foram delegadas, 
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora ANDREA EDILENE FERREIRA, matrícula 
nº 8.552, ocupante do cargo, de provimento efetivo, de Oficial de 
Serviços Municipais, para responder como SUBPREFEITO – PARQUE 
MEIA LUA, referência CCII, com lotação na Secretaria de Meio Ambiente 
e Zeladoria Urbana, durante as férias do titular do cargo, no período 
de 12 de setembro a 11 de outubro do corrente ano, fazendo jus às 
vantagens pecuniárias previstas no artigo 60, da Lei Complementar n° 
13, de 07.10.1993 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Jacareí).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 06 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.658, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e das que lhe foram delegadas, 
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA, 
matrícula nº 29.892, ocupante do cargo, de provimento efetivo, de 
Motorista, para responder como SUBPREFEITO - SAO SILVESTRE, 
referência CCII, com lotação na Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria 
Urbana, durante as férias do titular do cargo, no período de 16 a 30 
de setembro do corrente ano, fazendo jus às vantagens pecuniárias 
previstas no artigo 60, da Lei Complementar n° 13, de 07.10.1993 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 06 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.659, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.

A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e das que lhe foram delegadas, 
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor ADRIANO LOPES DE SIQUEIRA, 
matrícula nº 22.403, ocupante do cargo, de provimento efetivo, de 
Agente de Serviços Municipais, para responder como DIRETOR DE 
MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, referência CCII, com 
lotação na Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, durante 
as férias do titular do cargo, no período de 12 de setembro a 11 de 
outubro do corrente ano, fazendo jus às vantagens pecuniárias previstas 
no artigo 60, da Lei Complementar n° 13, de 07.10.1993 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Jacareí).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 06 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.661, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e das que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, na forma do inciso I do art. 14 da Lei Complementar 
n° 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Jacareí), em virtude de aprovação em concurso público, para o Quadro 
dos Servidores da Prefeitura Municipal – QSPM:
I - DANIELLE NAVARRO FERNANDES, RG nº 45.596.533-X, classificado 
em 05º lugar, para exercer o cargo público, de provimento efetivo, de 
FISCAL AMBIENTAL, referência 08, com lotação na Secretaria Meio 
Ambiente e Zeladoria Urbana;
II – TALITA CRISTINA FRANCA DOS SANTOS RABELLO, RG nº 
40.076.862-8, classificado em 07º lugar, para exercer o cargo público, 
de provimento efetivo, de AUXILIAR EM SAUDE BUCAL, referência 04, 
com lotação na Secretaria Saúde;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jacareí, 06 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.664, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e das que lhe foram delegadas, 
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor SEBASTIAO DONIZETE BATISTA, 
matrícula nº 22.180, ocupante do cargo, de provimento efetivo, de 
Agente de Serviços Municipais, para responder como SUBPREFEITO 
– NILO MAXIMO, referência CCII, com lotação na Secretaria de Meio 
Ambiente e Zeladoria Urbana, durante as férias do titular do cargo, 
no período de 16 a 30 de setembro do corrente ano, fazendo jus às 
vantagens pecuniárias previstas no artigo 60, da Lei Complementar n° 
13, de 07.10.1993 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Jacareí).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 06 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.666, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e das que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor GIANCARLO BARBOSA ANTUNES, 
matrícula n° 27.631, com lotação na Secretaria de Saúde, para exercer 
a Função Gratificada de Supervisor de Serviços e Programas de Saúde 
- FG1, nos termos da Lei nº 5.498, de 07 de julho de 2010 e do Decreto 
nº 2.238, de 18 de janeiro de 2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 12 de setembro de 2022.
Jacareí, 06 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.667, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
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conferidas por Lei e das que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora DEBORA DE ANDRADE RODRIGUES, 
matrícula nº 22.015, ocupante do cargo, de provimento efetivo, de 
Oficial de Serviços Municipais, para responder como DIRETOR DE 
VIGILANCIA EM SAUDE, referência CCI, com lotação na Secretaria 
de Saúde, durante as férias do titular do cargo, no período de 12 a 26 
de setembro do corrente ano, fazendo jus às vantagens pecuniárias 
previstas no artigo 60, da Lei Complementar n° 13, de 07.10.1993 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 06 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.668, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e das que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido do próprio servidor, de acordo com o art. 
65 da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Jacareí), GUSTAVO ZACCARIA PIEMONTE 
RIBEIRO, matrícula nº 29.192, do cargo que vem exercendo, de 
provimento efetivo, de AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, 
referência 6, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, do 
Quadro dos Servidores da Prefeitura Municipal – QSPM.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos 
a 31 de agosto de 2022.
Jacareí, 06 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.669, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e das que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido da própria servidora, de acordo com o art. 
65 da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Jacareí), VANESSA FARTES DE PAIVA, 
matrícula nº 29.912, do cargo que vem exercendo, de provimento 

efetivo, de FISCAL SANITÁRIO referência 8, com lotação na Secretaria 
de Saúde, do Quadro dos Servidores da Prefeitura Municipal – QSPM.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos 
a 31 de agosto de 2022.
Jacareí, 06 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.670, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e das que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido do próprio servidor, de acordo com o art. 
65 da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Jacareí), ALEX BRUNO DE CAMPOS 
OLIVEIRA, matrícula nº 28.061, do cargo que vem exercendo, de 
provimento efetivo, de OFICIAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS referência 
1, com lotação na Secretaria de Assistência Social, do Quadro dos 
Servidores da Prefeitura Municipal – QSPM.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos 
a 01 de setembro de 2022.
Jacareí, 06 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.671, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e das que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido da própria servidora, de acordo com o art. 
65 da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Jacareí), LUCELIA MAIA LOPES, matrícula nº 
27.894, do cargo que vem exercendo, de provimento efetivo, de OFICIAL 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS referência 1, com lotação na Secretaria de 
Saúde, do Quadro dos Servidores da Prefeitura Municipal – QSPM.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos 
a 31 de agosto de 2022.
Jacareí, 06 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

ATOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
PORTARIA N° 1.660, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de 
Educação, usando das atribuições legais e as que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica o requerente EMERSON FELIPE DE OLIVEIRA, autorizado 
a utilizar o espaço público TEATRO MUNICIPAL ARIANO SUASSUNA, 
no dia 08 de outubro de 2022, às 15h00, para realização do espetáculo 
“3 PALAVRINHAS EM: UM SÓ CORAÇÃO” e às 21h “STAND UP COM 
AFONSO PADILHA”, nos termos do expediente nº 35213/2022
Art. 2º A autorização de uso a que se refere o artigo 1º desta Portaria é 
concedida a título PRECÁRIO e ONEROSO, pelo período de realização 
do evento.
Parágrafo único. A utilização da área pública fica condicionada à 
formalização através do Termo de Autorização de Uso, a ser lavrado na 
Assessoria da Secretaria Municipal de Educação, mediante as condições 
estabelecidas pela administração.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Jacareí, 06 de setembro de 2022.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA N° 1.662, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de 
Educação, usando das atribuições legais e as que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica a requerente MICHELLE MOURA MOREIRA RODRIGUES, 
autorizada a utilizar o espaço público TEATRO MUNICIPAL ARIANO 
SUASSUNA, no dia 23 de outubro de 2022, às 16h para o espetáculo 
de dança “PÁTRIA AMADA” nos termos do expediente nº 27962/2022.
Art. 2º A autorização de uso a que se refere o artigo 1º desta Portaria é 
concedida a título PRECÁRIO e ONEROSO, pelo período de realização 

do evento.
Parágrafo único. A utilização da área pública fica condicionada à 
formalização através do Termo de Autorização de Uso, a ser lavrado 
na Assessoria da Secretaria de Educação do Município de Jacareí, 
mediante as condições estabelecidas pela administração.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Jacareí, 06 de setembro de 2022.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA N° 1.663, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de 
Educação, usando das atribuições legais e as que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica o requerente ARAUJO & SIMAO LTDA, autorizado a utilizar 
o espaço público TEATRO MUNICIPAL ARIANO SUASSUNA, nos dias 
08 e 09 de dezembro de 2022, às 16h e às 20h, para realização do 
espetáculo de dança “BALLET ANA ARAÚJO - 35 ANOS” nos termos do 
expediente nº 29563/2022.
Art. 2º A autorização de uso a que se refere o artigo 1º desta Portaria é 
concedida a título PRECÁRIO e ONEROSO, pelo período de realização 
do evento.
Parágrafo único. A utilização da área pública fica condicionada à 
formalização através do Termo de Autorização de Uso, a ser lavrado 
na Assessoria da Secretaria de Educação do Município de Jacareí, 
mediante as condições estabelecidas pela administração.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Jacareí, 06 de setembro de 2022.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação
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PORTARIA N° 1.665, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de 
Educação, usando das atribuições legais e as que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica a requerente ACADEMIA CORPUS & CORPUS LTDA, 
autorizada a utilizar o espaço público TEATRO MUNICIPAL ARIANO 
SUASSUNA, nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2022, às 20h, para 
realização do evento “ENTRE SONHOS”, nos termos do expediente nº 
27919/2022.
Art. 2º A autorização de uso a que se refere o artigo 1º desta Portaria é 
concedida a título PRECÁRIO e ONEROSO, pelo período de realização 
do evento.
Parágrafo único. A utilização da área pública fica condicionada à 
formalização através do Termo de Autorização de Uso, a ser lavrado na 
Assessoria da Secretaria Municipal de Educação de Jacareí, mediante 
as condições estabelecidas pela administração.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Jacareí, 06 de setembro de 2022.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA EDUCAMAIS N° 61, DE 24 DE AGOSTO DE 2022.
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de 
Educação, usando das atribuições legais e as que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica o requerente PAULO ROBERTO MARTINS SANTOS 
autorizado a utilizar o espaço público EDUCAMAIS SÃO JOÃO, nos dias 
17 e 24 de setembro, 22 de outubro, 05 e 19 de novembro e 03 e 17 de 
dezembro do ano de 2022, das 20h às 22h, com a finalidade de realizar 
prática esportiva de futsal, nos termos do processo nº 39611/2022.

Art. 2º A autorização de uso a que se refere o artigo 1º desta Portaria é 
concedida a título PRECÁRIO e GRATUITO, pelo período de realização 
do evento.
Parágrafo único. A utilização da área pública fica condicionada à 
formalização através do Termo de Autorização de Uso, a ser lavrado na 
Assessoria da Secretaria Municipal de Educação, mediante as condições 
estabelecidas pela administração.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Jacareí, 24 de agosto de 2022.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA EDUCAMAIS N° 64, DE 05 DE SETEMBRO DE 2022.
Altera a Portaria nº 62, de 30 de agosto de 2022, que autoriza a utilização 
do espaço público EDUCAMAIS ESPERANÇA, pelo requerente 
MARCUS LEONARDO MARTINS SILVA.
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de 
Educação, usando das atribuições legais e as que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica alterado o art. 1º da Portaria nº 62, de 30 de agosto de 2022, 
passando a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º Fica o requerente MARCUS LEONARDO MARTINS SILVA 
autorizado a utilizar o espaço público EDUCAMAIS SÃO JOÃO, todas 
as segundas-feiras do ano de 2022 das 20h às 22h, com a finalidade 
de realizar a prática esportiva de Voleibol, nos termos do processo nº 
41608/2022.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Jacareí, 05 de setembro de 2022.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
DECRETO Nº 531, DE 23 DE AGOSTO DE 2022.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e especificamente 
pela Lei nº 6.433, de 29 de dezembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto em diversas Secretarias da Administração Direta, 
um crédito adicional suplementar no valor de R$ 687.588,00 (Seiscentos 
e Oitenta e Sete Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais), destinado ao 
reforço das seguintes dotações orçamentárias:

139-02.04.01 -10.301.0003.2185 -3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 88.160,00 

669-02.11.01 -04.122.0007.2299 -3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 45.428,00 

703-02.11.06 -04.122.0007.2105 -3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 33.000,00 

865-02.15.01 -04.122.0010.2170 -3.3.90.30.00 - 
Material de Consumo R$ 65.000,00 

867-02.15.01 -04.122.0010.2170 -3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 35.000,00 

921-02.16.01 -04.122.0007.2221 -3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 20.000,00 

938-02.16.02 -04.122.0007.2229 -3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 361.000,00 

1043-02.18.01 -02.062.0007.2234 -3.3.90.36.00 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 40.000,00 

Art. 2º - As despesas de que tratam o artigo anterior serão cobertas com 
recursos da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

18-02.02.01 -04.122.0017.1068 -4.4.90.61.00 - 
Aquisição de Imóveis R$ 188.160,00 

369-02.06.01 -04.122.0007.2030 -3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 20.000,00 

659-02.11.01 -04.122.0007.2095 -3.3.90.40.00 
- Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - PJ

R$ 15.500,00 

671-02.11.01 -04.122.0007.2299 -4.4.90.51.00 - 
Obras e Instalações R$ 29.928,00 

937-02.16.02 -04.122.0007.2228 -3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 394.000,00 

949-02.16.03 -04.122.0007.0010 -3.3.90.91.00 - 
Sentenças Judiciais R$ 40.000,00 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito, 23 de agosto de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí
CLAUDIO LUIZ TOSETTO
Secretário de Finanças
CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA
Secretário de Governo e Planejamento

PORTARIA Nº 1.610, DE 23 DE AGOSTO DE 2022.
O Sr. FUADE BOACEFF FILHO, Secretário de Infraestrutura do 
Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei e das que lhe foram delegadas, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 552, de 18 de março de 
2010, que dispõe sobre autorização para servidores públicos dirigir 
veículos da municipalidade;
CONSIDERANDO o artigo 1º, parágrafo único, do Decreto nº 552, de 18 
de março de 2010 segundo o qual a autorização será formalizada através 
de Portaria do Secretário competente devendo constar, obrigatoriamente, 
os dados dos servidores autorizados, e os motivos para a concessão;
CONSIDERANDO que no Memorando n° 128/2022 – DLE/SIEM, consta 
o motivo ensejador para tal autorização,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar, em caso de necessidade, sem qualquer gratificação, 
o servidor LUCAS FERREIRA DE MATOS, matrícula nº 28.498, com 
lotação na Secretaria de Infraestrutura Municipal, para dirigir veículo 
oficial, segundo sua categoria de habilitação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jacareí, 23 de agosto de 2022.

FUADE BOACEFF FILHO
Secretário de Infraestrutura Municipal 
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LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.211/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO 
ENCAMINHAR PROPOSTA: até às 09h00 do dia 26/09/2022. 
O edital estará disponível, nos sites: www.gov.br/compras, www.jacarei.
sp.gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito 
à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 
08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
(a) FUADE BOACEFF FILHO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 138/2022 – AQUISIÇÃO DE TOTEM DE 
AUTOATENDIMENTO COM IMPRESSORA
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório 073/2022-
U.L., modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço total do item, 
HOMOLOGO o resultado do certame já adjudicado pela Pregoeira à 
empresa: D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. 
no item 01 com o valor total de R$29.880,00.
Jacareí, 31  de agosto de 2022.
Para formalização e empenhamento.
Publique-se
GILIANI FORTES ROSSI
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.178/2022 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS.
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº.108/2022, 
modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço unitário do item, 
ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do certame à empresa 
BARROS COMÉRCIO DE RAÇÕES EIRELI no item 02 com o valor 
unitário de R$5,90 e HOMOLOGO o resultado do certame já adjudicado 
pela Pregoeira às empresas: R F LEITE AQUINO ALIMENTOS 
PARA ANIMAIS EPP no item 01 com valor unitário de R$8,40; PRO-
ADVANCED DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA no item 03 com 
valor unitário de R$7,34; REGIONAL AGROPECUÁRIA E BUSINESS 
LTDA no item 06 com valor unitário de R$7,30; SUPERFOOD PET`S 
LTDA no item 04 com valor unitário de R$12,50, no item 05 com valor 
unitário de R$22,40.
Jacareí, 05 de setembro de 2022.
Para formalização
Publique-se 
CLAUDE MARY DE MOURA
SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E ZELADORIA URBANA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.190/2022 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARBITRAGEM PARA VÁRIAS 
COMPETIÇÕES ESPORTIVAS
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº. 118/2022-
UL, modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço unitário por item, 
HOMOLOGO o resultado do certame já adjudicado pela pregoeira à 
empresa: AR – SAÚDE GINÁSTICA LABORAL LTDA. no item 01 com o 
valor unitário de R$115,00, no item 02 com o valor unitário de R$105,00, 
no item 03 com o valor unitário de R$108,00, no item 04 com o valor 
unitário de R$115,00, no item 05 com o valor unitário de R$115,00, no 
item 06 com o valor unitário de R$115,00, no item 07 com o valor unitário 
de R$110,00, no item 08 com o valor unitário de R$100,00, no item 09 
com o valor unitário de R$110,00, no item 10 com o valor unitário de 
R$110,00, no item 11 com o valor unitário de R$112,00,no item 12 com o 
valor unitário de R$110,00, no item 13 com o valor unitário de R$200,00, 
no item 14 com o valor unitário de R$200,00, no item 15 com o valor 
unitário de R$190,00, no item 16 com o valor unitário de R$165,00, no 
item 17 com o valor unitário de R$100,00, no item 18 com o valor unitário 
de R$104,00, no item 19 com o valor unitário de R$98,00 e no item 20 
com o valor unitário de R$190,00.
Jacareí, 01  de setembro de 2022.
Para formalização.
Publique-se.
DORIVAL LEAL MOREIRA
SECRETÁRIO DE ESPORTE E RECREAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO AO PÚBLICO
Em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, a Prefeitura 
Municipal de Jacareí comunica ao público em geral que se encontra 
publicada e afixada na Unidade de Compras, 1º andar do Paço Municipal, 
a relação de todas as compras realizadas no mês de agosto de 2022.
Jacareí, 05 de setembro de 2022.
Giliani Fortes Rossi
Secretária de Administração e Recursos Humanos

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº153/2022 – CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO E 
UTILITÁRIO, COM MOTORISTA. 
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº.73/2022 – D.A./
S.S., na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo menor preço total por item 
(menor lance), atesto sua regularidade e ADJUDICO E HOMOLOGO 
o resultado do certame às empresas: SGMK TRANSPORTES E 
LOGÍSTICA LTDA no item 01 com valor total de R$814.968,00; VIA 80 
TRANSPORTES EIRELI no item 02 com valor total de R$460.800,00.
Jacareí, 22 de agosto de 2022
Para formalização e empenhamento 
Publique-se
DRA. ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS 
ORDENS JUDICIAIS – GRUPO 16.
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº.087/2022-DA/SS, 
modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço unitário, HOMOLOGO 
o resultado do certame já adjudicado pela pregoeira à empresa: EXATA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – EIRELI. no item 01 com o 
valor unitário de R$0,40 e no item 02 com o valor unitário de R$10,00.
Jacareí, 05 de setembro de 2022.
Para formalização.
Publique-se.
DRª ROSANA GRAVENA
Secretária de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº212/2022 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – GRUPO 41.
ENCAMINHAR PROPOSTA: até às 09h00 do dia 26/09/2022.
Os editais estão disponíveis, nos sites: www.gov.br/compras (UASG 
986.589), www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado na  Unidade de 
Suprimentos – Diretoria Administrativa de Secretaria de Saúde – Av. 
Major Acácio Ferreira, 854 – Jardim Paraíba – Jacareí/SP, CEP. 12.327-
530, no horário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-
R” novo.
DRA. ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº213/2022 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – GRUPO 40.
ENCAMINHAR PROPOSTA: até às 09h00 do dia 23/09/2022.
Os editais estão disponíveis, nos sites: www.gov.br/compras (UASG 
986.589), www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado na  Unidade de 
Suprimentos – Diretoria Administrativa de Secretaria de Saúde – Av. 
Major Acácio Ferreira, 854 – Jardim Paraíba – Jacareí/SP, CEP. 12.327-
530, no horário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-
R” novo.
DRA. ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DESPACHO DE CONHECIMENTO E CITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022 - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
EXECUTIVOS DE MACRODRENAGEM DAS SUB-BACIAS DO TURI 

http://www.gov.br
http://www.gov.br/compras
http://www.jacarei.sp.gov.br/
http://www.gov.br/compras
http://www.jacarei.sp.gov.br/


Documento assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, segundo a Lei nº 6.301/2019.

BOLETIM OFICIAL
do Município de Jacareí

ANO XXIII - Nº 1473
Jacareí, 09 de setembro de 2022

9

E DO PARATEÍ NO MUNICÍPIO DE JACAREÍ E OBTENÇÃO DE 
LICENÇAS AMBIENTAIS.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA OBRAS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, torna público para fins de conhecimento 
e citação a HABILITAÇÃO da empresa TCRE ENGENHARIA LTDA 
por atender todas as exigências de habilitação do edital. Caso não 
haja apresentação de recurso hierárquico, fica designado desde já o 
dia 20/09/2022 às 9h30 para a abertura do envelope 02 – Proposta 
Comercial. O prazo de recurso começará a fluir a partir da publicação 
desta decisão no Boletim Oficial do Município.
(a) RENATA NORTHRUP C.M. SALOMÃO DO NASCIMENTO     
PRESIDENTE DA CPLOSE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2022 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NOVA 
NO BAIRRO VILA BRANCA E REFORMA DA CRECHE ODETTE 
TERTULIANO DE OLIVEIRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº 040/2022 - 
UL na modalidade CONCORRÊNCIA com tipo menor preço global, 
atesto sua regularidade e HOMOLOGO o resultado do certame, bem 
como ADJUDICO o objeto licitado à empresa CONSTRUTORA EABM 
SJCAMPOS EIRELI no valor de R$ 4.628.380,61 (quatro milhões, 
seiscentos e vinte e oito mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e um 
centavos).
Jacareí, 01 de setembro de 2022.
Para empenho e formalização.
Publique-se.
(a)MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOS-
TAS TÉCNICAS E CONVOCAÇÃO PARA 3ª SESSÃO PÚBLICA
CONCORRÊNCIA N.º006/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PU-
BLICIDADE, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
E CAMPANHAS E ABRANGENDO TODOS OS TIPOS DE DIVULGA-
ÇÃO DE ASSUNTOS E TEMAS DE COMPETÊNCIA OU INTERESSE 
DA ADMINISTRAÇÃO, EM ESPECIAL A PROMOÇÃO DA CIDADANIA 
ATRAVÉS DA PUBLICIDADE DE SEUS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, 
SERVIÇOS E CAMPANHAS, OBSERVADOS SEU CARÁTER LEGAL, 
EDUCATIVO, INFORMATIVO E/OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL.
A Comissão Especial de Licitação de Serviços Especializados de 
Publicidade torna público para conhecimento e citação que, referente 
à análise das Propostas Técnicas pela Subcomissão Técnica, fo-
ram atribuídos 68,49 pontos (Invólucro n.º 01 – Plano de Comunica-
ção Publicitária “Via Não Identificada”), e 27,45 pontos (Invólucro n.º 
03 – Conjunto de Informações) à empresa MESTRA COMUNICAÇÃO 
LTDA, somando o total de 95,94 pontos na Análise Técnica, sendo 
ela considerada classificada para a próxima etapa licitatória. O prazo 
para recurso, nos termos do subitem 6.3.5 do Edital, começará a fluir a 
partir desta publicação.  Não Havendo Interposição de Recurso, fica 
designada, desde já, a REALIZAÇÃO DA 3ª SESSÃO PÚBLICA – Aber-
tura do Invólucro n.º 04 – Proposta de Preços para o dia 21/09/2022 às 
09h00.
Local: Paço da Cidadania, Praça dos Três Poderes, n.º 73, 1º andar – 
Sala de Licitações, Jacareí-SP.
Havendo Interposição de Recurso, a data da Realização da 3ª Sessão 
Pública deverá ser considerada CANCELADA.

(a)SAMUEL RODRIGUES GUIMARÃES – PRESIDENTE DA COMIS-
SÃO ESPECIAL – LICITAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PU-
BLICIDADE.

CONTRATOS E CONVÊNIOS
CONVÊNIO
Contrato nº 1.062.00/2022- Exp. 031/2022-UCC
Contratada: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Objeto: CONVÊNIO DO PROGRAMA DE PENAS E MEDIDAS 
ALTERNATIVAS- CPMA E DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO 
EGRESSO E FAMÍLIA- CAEF
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: Sem transferência de recursos
(a)24/08/2022- Izaias José de Santana e Nivaldo César Restivo

CONTRATO
Contrato nº 3.100.00//2022 – Exp. 025/2022 - SUP/DA/SS (I) -  
CREDENCIAMENTO 003/2022
Contratada: CLÍNICA DE PEDIATRIA DUARTE ALVES LTDA
Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS 
PRESTADORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE 
PEDIATRIA NO COMITÊ DE COMBATE À MORTALIDADE INFANTIL
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 65.822,93
(a)31/08/22 – Rosana Gravena e Núbia Regina Dias Duarte

CONTRATO
Contrato nº 5.039.00/2022 – Exp. 083/2022 - DA/SS (VI) -  P.E. 168/2022
Contratada: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA 
ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE ATRAVÉS DE EMENDAS 
PARLAMENTARES
Vigência: Até o término da garantia
Valor: R$ 5.000,00
(a)02/09/22 – Rosana Gravena e Priscilla Leal Gonçalves

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.384.00/2022 – Exp. 067/2022 - DA/SS (IV) -  P.E 132/2022
Contratada: CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS HOSPITALARES – GRUPO 06
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 7.780,00
(a)30/08/22 –  Rosana Gravena, Maria Thereza Ferreira Cyrino e Cláudio 
José dos Santos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.423.00/2022 – Exp. 071/2022 – DA/SS (I) -  P.E 144/2022
Contratada: DENTAL SUL AMÉRICA COMERCIAL LTDA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS- GRUPO 06
Vigência: 12 (meses) meses
Valor: R$ 1.141,50
(a)31/08/22 –  Rosana Gravena e Giovanna Silveira Donini

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.426.00/2022 – Exp. 114/2022 - (I) -  P.E 183/2022
Contratada: AMAZONAS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PISO 
PODOTÁTIL E LADRILHO HIDRÁULICO
Vigência: 12 (meses) meses
Valor: R$ 246.000,00
(a)31/08/22 –  Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho e Francisco Cassio 
da Silva

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.430.00/2022 – Exp. 080/2022 - DA/SS (III) -  P.E 158/2022
Contratada: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS- GRUPO 31
Vigência: 12 (meses) meses
Valor: R$ 20.000,00
(a)31/08/22 –  Rosana Gravena e André Luiz Habenschus

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.354.00/2022 – Exp. 075/2022 - DA/SS (II) -  P.E 148/2022
Contratada: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 86.800,00
(a)01/08/22 –  Rosana Gravena, Percival Afonso dos Reis e Rafael 
Locatelli Félix

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.373.00/2022 – Exp. 077/2022 - DA/SS (II) -  P.E 157/2022
Contratada: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS- GRUPO 29
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 117.650,00
(a)01/09/22 –  Rosana Gravena e André Luiz Habenschus

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.421.00/2022 – Exp. 111/2022 - UL (I) -  P.E 179/2022
Contratada: LIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PISO DE 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO SEXTAVADO
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 178.500,00
(a)02/09/22 –  Fuade Boaceff Filho e Leonardo Porto Mignella

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.422.00/2022 – Exp. 112/2022 - UL (I) -  P.E 180/2022
Contratada: M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TAMPÃO 
E GRELHA DE FERRO FUNDIDO
Vigência: 06 (seis) meses
Valor: R$ 126.000,00
(a)02/09/22 –  Fuade Boaceff Filho e Luiza Moré

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.428.00/2022 – Exp. 080/2022 - DA/SS (I) -  P.E 158/2022
Contratada: CIMED INDÚSTRIA S/A
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS - GRUPO 31
Vigência: 12 (meses) meses.
Valor: R$ 127.200,00
(a)02/09/22 –  Rosana Gravena e Tatiana Braz de Araújo

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.431.00/2022 – Exp. 080/2022 - DA/SS (IV) -  P.E 158/2022
Contratada: R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
EIRELI
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS- GRUPO 31
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 474.300,00
(a)01/09/22 –  Rosana Gravena e Afrânio Pinho de Souza

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.427.00/22         Exp. 087.2022 – U.L. P . E 
154/2022
Contratada: ORIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
Objeto: Registro de preços para fornecimento de tatames.
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 134.949,00
(a)01/09/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Itamar Antônio Siqueira

ADITAMENTO
Aditamento nº 6.005.02/21.22 - Exp. nº 004/2021 – UL (I) - Tomada de 
Preços nº 001/2021
Contratada:  IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO E OU PAVIMENTAÇÃO 
DA REGIÃO 3 NO MUNICÍPIO DE JACAREÍ – RUA CARLOS 
HANDOLPH – RUA BARÃO DE JACAREÍ E AV. SANTOS DUMONT COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.
Aditamento: Fica aditado o prazo, pelo período de mais 90 (noventa) 
dias, a contar do termo final da sua vigência, com fundamento no artigo 
57, § 1º, inciso IV, da Lei 8.666/93. Ficam mantidas as demais cláusulas 
e condições não alteradas por este termo.
(a)05/08/22 – Fuade Boaceff Filho e Ricardo Victor Lindolpho Santana

ADITAMENTO
Aditamento nº 4.033.01/21.22 - Exp. nº 053/2021 - DA/SS - P.E 100/2021
Contratada:  FRONT ESTRUTURAS EIRELI-EPP
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS.
Aditamento: Fica prorrogado o prazo contratual em mais 12 (doze) 
meses, a contar do termo final de vigência, com fundamento no artigo 
57, inciso II, da Lei 8.666/93.

As despesas decorrentes da execução deste termo de aditamento serão 
suportadas pela dotação orçamentária nº 02.04.05.10.302.0003.219
1.05.3.3.90.39.99, conforme nota de empenho nº 9232/2022, emitida 
em 12/07/2022.Ficam mantidas as demais cláusulas e condições não 
alteradas por este termo.
(a)16/08/22 – Rosana Gravena e Rita de Cássia Vieira Borges

ADITAMENTO
Aditamento nº 1.013.02/22.22            Exp. 030/2022 – GAB/SME
Contratada: ESPAÇO TERAPÊUTICO SINGULAR PSICOLOGIA E 
SAÚDE LTDA
Objeto: Termo de Acordo entre a SME, o Espaço Terapêutico Singular 
Psicologia e Saúde LTDA e o Sr. Eduardo Fortes Gastão para atendimento 
da aluna L.D.A.S.F. na EMEI Antonio Lellis Vieira.
Aditamento: Fica alterada a profissional do item 6.2 do termo de acordo, o 
qual atendimento passará a ser feito pela Sra. RAISSA VITORIA GOMES 
ALVES. Fica alterado o horário de atendimento da profissional, o qual 
era às segundas, terças e sextas-feiras, das 12h50 às 16h50, para que 
passe a ser às segundas, terças e sextas-feiras, das 13h00 às 17h00 e 
nas quartas e quintas-feiras, das 14h00 às 17h00. Ficam mantidas as 
demais cláusulas e condições não alteradas por este termo.
(a)31/08/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino, Rafaella Rodrigues Mello 
da Silva e Eduardo Fortes Gastão.

ADITAMENTO
Aditamento nº 1.021.01/22.22            Exp. 058/2022 – GAB/SME
Contratada: ESPAÇO TERAPÊUTICO SINGULAR PSICOLOGIA E 
SAÚDE LTDA
Objeto: Termo de Acordo entre a SME, o Espaço Terapêutico Singular 
Psicologia e Saúde LTDA e a Sra. Alexandra Lopes Pereira para 
atendimento do aluno M.A.D.S.P. na EMEI Guaraci da Rocha Simplício.
Aditamento: Fica alterada a profissional do item 6.2 do termo de acordo, 
o qual atendimento passará a ser feito pela Sra. TALITA EVELIN DA 
SILVA CERRITO. Fica alterado o horário de atendimento da profissional, 
o qual era de segunda a sexta-feira, das 13h00 às 16h50, para que passe 
a ser de segunda a sexta-feira, das 13h00 às 17h00. Ficam mantidas as 
demais cláusulas e condições não alteradas por este termo.
(a)31/08/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino, Rafaella Rodrigues Mello 
da Silva e Alexandra Lopes Pereira.

ADITAMENTO
Aditamento nº 1.076.04/19.22            Exp. 045/2019 – PCAL/PGM
Contratada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EDUCADORES DA CRECHE 
GERALDA PINHEIRO.
Objeto: Manutenção de pequena monta, conservação e pequenos 
reparos, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira.
Aditamento: Fica prorrogado o prazo, pelo período de mais 12 (doze) 
meses, a contar do termo final de sua vigência, com fundamento no 
artigo 55, da Lei 13.019/201. As despesas decorrentes da execução 
deste termo de aditamento serão suportadas pela dotação orçamentária 
nº 02.05.02.12.365.0004.2419.3.3.50.43.00, conforme Nota de Empenho 
nº 0880/2022-01, emitida em 21/03/2022. Ficam mantidas as demais 
cláusulas e condições não alteradas por este termo.
(a)06/09/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Lais Marcela dos Santos.

ADITAMENTO
Aditamento nº 4.022.02/20.22            Exp. 060/2020 - UL (I)
Contratada: ANDERSON DOS SANTOS
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção 
preventiva e corretiva dos sistemas hidráulico e elétrico da casa de 
bombas da rede de esgoto do Educamais Jacareí.
Aditamento: Fica prorrogado o prazo contratual em mais 12 (doze) 
meses, a contar do termo final de sua vigência com fundamento no artigo 
57, inciso II da Lei 8.666/93. As despesas decorrentes da execução deste 
termo de aditamento serão suportadas pela dotação orçamentária nº 02
.05.01.12.122.0004.2373.3.3.90.39.16, conforme nota de empenho nº 
913/2022, emitida em 20/01/2022. Ficam mantidas as demais cláusulas 
e condições não alteradas por este termo.
(a)01/09/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Anderson dos Santos.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato 1.060.00/2022
Expediente nº 030/2022 - UCC 
Contratada: APAR - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE 
ADOLESCENTES EM RISCO
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Vem-nos para manifestação o Expediente nº 030/2022 - UCC, referente 
ao Termo de Colaboração firmado com a APAR - ASSOCIAÇÃO DE PAIS 
E AMIGOS DE ADOLESCENTES EM RISCO, cujo objeto é o Serviço 
Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – SAICA.
Segundo noticiado, houve erro quanto aos documentos da Presidente 
da Instituição. Trata-se de mero erro formal, eis que constou às fls. 
200, RG 999.5447-3 SSP/SP e CPF 036.843.528-88 e às fls. 233, 
CPF: 257.058.258-11, entretanto o correto é RG 37.954.099-X e CPF 
087.561.436-13. Considerando que não há que se impor ao contratado 
o ônus de novamente enviar representante para formalização de termo 
de rerratificação, haja vista que não concorreram para o erro cometido 
e nem tampouco deste se beneficiaram de forma alguma, há que se 
providenciar a correção unilateral do instrumento contratual, eis que 
de responsabilidade da Administração. Assim, determino a retificação 
do citado instrumento nos seguintes moldes:“Retificação quanto aos 
documentos da Presidente da Instituição. Onde se lê: “RG 999.5447-3 
SSP/SP e CPF 036.843.528-88 e CPF: 257.058.258-11”, leia-se: “RG 
37.954.099-X e CPF 087.561.436-13”.”Outrossim, ratifico todas as 
demais condições estabelecidas no instrumento original e não retificadas 
por este termo.
(a)30/08/22 – Juliana Pinheiro Dualibi- Secretária de Assistência Social

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato 3.098.00/2022
Expediente nº 117/2022 – GAB/SME
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 117/2022 – GAB/SME 
referente ao contrato de prestação de serviço firmado com DENISE 
PEREIRA DE SOUZA, cujo objeto é o credenciamento de oficinas 
pedagógicas de Pensamento Matemático e Linguagem no Programa de 
Educação em Tempo Integral. Segundo noticiado, houve erro quando da 
formalização do contrato. Trata-se de mero erro formal, eis que constou 
o número de CPF da contratada e deveria constar número de CNPJ 
visto que a contratada é pessoa jurídica. Considerando que não há que 
se impor à contratada o ônus de novamente enviar representante para 
formalização de termo de rerratificação, haja vista que não concorreram 
para o erro cometido e nem tampouco deste se beneficiaram de forma 
alguma, há que se providenciar a correção unilateral do instrumento 
contratual, eis que de responsabilidade da Administração. Assim, 
determino a retificação do citado instrumento nos seguintes moldes: 
“Retificação de número de CPF nº 328.530.988-18 da credenciada para 
que conste o CNPJ nº 39.881.781/0001-06”. Outrossim, ratifico todas as 
demais condições estabelecidas no instrumento original e não retificadas 
por este termo.
(a) 01/09/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino – Secretária de Educação

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato 3.099.00/2022
Expediente nº 114/2022 – GAB/SME
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 114/2022 – GAB/SME 
referente ao contrato de prestação de serviço firmado com MAURA MARIA 
FERREIRA PIRES DE CAMARGO, cujo objeto é o credenciamento de 
curso profissionalizante de Espanhol no Educamais Lamartine.
Segundo noticiado, houve erro quando da formalização do contrato. 
Trata-se de mero erro formal, eis que constou o número de CPF da 
contratada e deveria constar número de CNPJ visto que a contratada é 
pessoa jurídica.

Considerando que não há que se impor à contratada o ônus de novamente 
enviar representante para formalização de termo de rerratificação, haja 
vista que não concorreram para o erro cometido e nem tampouco deste 
se beneficiaram de forma alguma, há que se providenciar a correção 
unilateral do instrumento contratual, eis que de responsabilidade da 
Administração. Assim, determino a retificação do citado instrumento nos 
seguintes moldes: “Retificação de número de CPF nº 144.683.708-40 da 
credenciada para que conste o CNPJ nº 44.371.131/0001-50”. Outrossim, 
ratifico todas as demais condições estabelecidas no instrumento original 
e não retificadas por este termo.
(a) 01/09/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino – Secretária de Educação

TERMO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS
Expediente nº 081/2021 – UL (I)
Pregão Eletrônico n° 121/2021
Objeto: Registro de preços para fornecimento de uniformes.
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 081/2021 – UL (I) que 
trata de registro de preços para fornecimento de uniformes, tendo se 
sagrado vencedora dos grupos 01 e 02, a empresa MELO FITNESS 
EVENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, com nº 9.437.00/2021.
Ocorre que, conforme noticiado nos autos, a Secretaria Consulente 
requereu o cancelamento da Ata de Registro de Preços em razão de 
descumprimento das obrigações contratuais, mais especificamente 
pela inexecução total  da Autorização de Fornecimento nº 3690/2022. 
Regularmente notificada da intenção de rescisão do ajuste, a detentora 
se manteve inerte, deixando de apresentar qualquer defesa. Após análise 
da Procuradoria,, entendeu-se pela possibilidade de se providenciar 
o cancelamento da ata de registro de preços, e que posteriormente 
enviado à Secretaria Gestora, esta deliberou sobre o cancelamento 
da mesma.Assim, considerando todo o exposto, com fundamento no 
artigo 20, inciso I, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, fica 
CANCELADO o registro de preços nº 9. 437.00/2021, cuja vencedora 
foi a empresa MELO FITNESS EVENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI. Notifique-se a empresa e publique-se resumidamente o extrato 
deste despacho, sendo que, em virtude dos fatos, deixo de atribuir 
eficácia suspensiva a eventual recurso que venha a ser interposto, nos 
termos do artigo 109, § 2º, da Lei de Licitações.
(a)02/09/22 – Fuade Boaceff Filho- Secretário de Infraestrutura Municipal

TERMO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Ata de registro de preços nº 9.233.00/2021, PE 053/2021, Exp. 029/2021-
UL (II), cujo objeto em “fornecimento de matéria de higiene”, ao qual a 
empresa sagrou-se vencedora no item 03.“Fica a empresa W. A. dos 
Santos Rivera Comércio de Produtos Eireli, CNPJ 12.139.758/0001-
94, notificada da Aplicação de Penalidade de Multa” pela não entrega 
dos itens constantes nas AF’s 2078/2022 e 2085/2022, proferida no 
expediente da referida ata. Considerando que, no dia 11 de agosto 
de 2022, a Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde 
acolheram o parecer jurídico nº 457/CSP/PGM/2022 por seus próprios 
fundamentos, mantendo-se a decisão de aplicação de penalidade de 
multa. Ressalta-se que o processo encontra-se com vista franqueada na 
Unidade de Contratos e Convênios, situada à Praça dos Três Poderes, 
nº 73, 1º andar, Centro, Jacareí/SP, em dias úteis, das 08:30 às 16:30 
horas.”
09/09/22 – Juliana Pinheiro Dualibi – Secretária de Assistência Social e 
Rosana Gravena – Secretária de Saúde

SOFREU UM 
ACIDENTE 
DE TRÂNSITO? 
VOCÊ TEM DIREITO 
A SEGURO GRÁTIS!

clique aqui

https://www.jacarei.sp.gov.br/
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ALVARÁS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANITÁRIOS CONCLUÍDOS

No 24822/2022 – CELSO ABRAÃO
Conclusão: Auto de Infração No 2743, Auto de Imposição de Penalidade 
No 3547/2022  
ADVERTÊNCIA.

No 24826/2022 – CELSO ABRAÃO
Conclusão: Auto de Infração No 2744/2022, Auto de Imposição de 
Penalidade No 3548/2022  
ADVERTÊNCIA.

No 33476/2022 – HELENO CARVALHO NOGUEIRA JUNIOR
Conclusão: Auto de Infração No 2946/2022, Auto de Imposição de 
Penalidade No 3748/2022  
ADVERTÊNCIA.

No 27171/2022 – WAGNER FONSECA BORGES
Conclusão: Auto de Infração No 2784/2022, Auto de Imposição de 
Penalidade No 3535/2022  

MULTA. Notificação de   Recolhimento   de   Multa   Nº 1177/2022 - R$ 
2.000,00 (dois mil reais).

No 23550/2022 – TALES G. ZORDAN RAMOS
Conclusão: Auto de Infração No 2738/2022, Auto de Imposição de 
Penalidade No 3533/2022  

MULTA. Notificação de   Recolhimento   de   Multa   Nº 1172/2022 - R$ 
1.000,00 (mil reais).

LISTAGEM ATUALIZADA DE AUTORIDADE SANITÁRIA DO MUNICÍPIO

NOME MATRÍCULA CARGO
Abner Manasses Silva da Costa 27.955 Agente de Combate às Endemias
Anderson Bento de Lima 29.859 Agente de Combate às Endemias
Adriane Paula de Oliveira Bouhid 22.782-2 Médica Veterinária
Állan Lisboa Nascimento 28.057 Agente de Combate às Endemias
Ana Paula Firmino 22.753-9 Supervisor de Unidade - VE
Ana Paula Nascimento Ribeiro 26.406 Agente de Combate às Endemias
Ana Rachel Lopes 29.751 Agente de Combate às Endemias
Andréia Feijó Rosseto Guimarães 25.162 Dentista
Andréia Ferreira Diniz Cortelli 23.792 Farmacêutica
Antonio Alaor Biotto 7.906 Dentista
Ariadne Barbosa de Oliveira 27.954 Agente de Combate às Endemias
Bruna Cristina dos Santos 27.957 Agente de Combate às Endemias
Carlos Eduardo Pinto 26.352 Agente de Combate às Endemias
Carlos Renato Barbosa Kumagae 28.041 Agente de Combate às Endemias
Clayton Galeano de Siqueira 27.950 Agente de Combate às Endemias
Cristina da Cunha Souza Ibraim 20.450 Bióloga
Cristina Werkman 25.740 Dentista
Cynara de Paula Sant’ana 23.819 Auxiliar de Enfermagem 
Daniel Silveira da Silva Junior 28.040 Agente de Combate às Endemias
Daniel Teófilo da Silva 27.967 Agente de Combate às Endemias
Danielle Cardoso do Rosário 29.746 Agente de Combate às Endemias
Danilo de Souza Amorim 27.904 Fiscal Sanitário
Debora de Andrade Rodrigues 22015 Supervisor de Unidade - VISA
Denise da Silva Mota 25.638 Agente de Combate às Endemias
Ederson Ramos Dias Januário 29.441 Agente de Combate às Endemias
Eduine Juliana do N. de Freitas 27.976 Agente de Combate às Endemias
Elisa Rosa Caetano de Mello 26.400 Auxiliar de Enfermagem
Elisandra Pedro da Silva 29.052 Agente de Combate às Endemias
Elvis Fernando Souza 27.951 Agente de Combate às Endemias
Emerson Almeida Lima 26.164 Agente de Combate às Endemias
Emerson Dias Tavares 27.963 Agente de Combate às Endemias
Fabio Santos Prianti de Carvalho 29.660 Diretor de Vigilância em Saúde
Fernanda de Jesus Martins 27.961 Agente de Combate às Endemias 
Fernanda dos Santos Peres 26.695 Fiscal Sanitário
Fernando Marques 27.960 Agente de Combate às Endemias
Flavia Roberta B. de Macedo Martins 27.153 Agente de Combate às Endemias
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Gabriel Arantes Lage 29.483 Fiscal Sanitário
Glaucia Maria dos Santos Azuma 26.380 Engenheira Sanitarista
Graziela Aparecida Teixeira Barbosa 27.958 Agente de Combate às Endemias 
Isabela Cristina de Souza Faria 26.351 Agente de Combate às Endemias
Ivan Carlos de Oliveira 29.741 Agente de Combate às Endemias
Janaína Christian da Silva Parreira 25.128 Agente de Combate às Endemias
Jean Paulo Moreira 27.977 Agente de Combate às Endemias
Jesus Correa da Costa Junior 28.043 Agente de Combate às Endemias
João Kleber de Oliveira 27.975 Agente de Combate às Endemias
José Aparecido Gomes 26.307 Agente de Combate às Endemias
José Walter Mercadante Becker 21.838 Dentista
Laís de Oliveira 29.915 Fiscal Sanitário
Laudicéia Regina da Silva 27.971 Agente de Combate às Endemias
Lia Rosane Silveira Espíndola 23.508 Agente de Combate às Endemias
Luana Alves Almeida de Sousa Cunha 27.974 Agente de Combate às Endemias
Liede Cardoso Braga 20.791 Supervisor de Unidade - VZ
Ludimilla de Lima Ferreira Ramos 26.644 Farmacêutica
Mário José Figueredo 29.889 Fiscal Sanitário
Maria de Fátima Cruz dos Santos 26.820 Enfermeira
Maria Gilvanete da Silva Lima 28.042 Agente de Combate às Endemias
Maria Inês Garcez Giovani 27.970 Agente de Combate às Endemias
Mauricio Lopes Correia 20.529 Fiscal Sanitário
Moacir Antonio Campanholo 28.864 Engenheiro Sanitarista
Monica Alves da Silva 27.969 Agente de Combate às Endemias
Nivea Maria Oliveira Silva Santos 25.040 Enfermeira
Paulo Henrique dos Santos 25.745 Agente de Combate às Endemias
Paulo Fernando Alves 25.500 Agente de Combate às Endemias
Queila Bispo de Freitas 26.213 Auxiliar de Enfermagem
Rhenan Augusto de Moraes 29.831 Agente de Combate às Endemias
Reinaldo da Silva 25.065 Agente de Combate às Endemias
Ricardo Quintas Francisco 22.711 Fiscal Sanitário
Roberto Tarrasco 25.077 Fiscal Sanitário
Rodney do Carmo e Silva 27.964 Supervisor de Unidade - VA
Rodrigo Shoji Guimarães 22.820 Médico Veterinário
Rudem Gadelha Lins 29.850 Agente de Combate às Endemias
Rosangela Auxiliadora Areias dos Santos 24.303 Agente de Combate às Endemias
Roseli Chicarelli 28.089 Enfermeira
Rosiane de Oliveira Pereira 27.965 Agente de Combate às Endemias
Samaira Bacco Izepi de Souza 25.905 Enfermeira
Soraia Cristina Cecco Rodrigues 25.499 Agente de Combate às Endemias
Suéllen Cristina Nunes da Silva 27.966 Agente de Combate às Endemias
Suely Akemi Furuta Ferreira da Siva 23.926 Agente de Combate às Endemias
Tania Mara Tucci 22.743 Médica Sanitarista
Teresinha Regina Soares Camargo 25.091 Agente de Combate às Endemias
Valdete Queiroz Vitoriano 25.604 Técnica de Enfermagem
Vanessa Maria Scarpa Zinsly 21.857 Farmacêutica

EXCLUSÃO DE SERVIDOR COM AUTORIDADE SANITÁRIA

NOME MATRÍCULA CARGO Motivo
Vanessa Fartes Paiva 29.912 Fiscal Sanitário Exoneração em 31/08/2022, à pedido da própria servidora

FABIO SANTOS PRIANTI DE CARVALHO – Diretor DVS
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EDITAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 25/2022 - SME - ELEIÇÃO PARA 
COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - CAE DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ – SP.
A Secretaria Municipal de Educação, por sua Secretária, a Sra. Maria 
Thereza Ferreira Cyrino, usando das atribuições legais que lhes são 
conferidas, torna público o presente EDITAL, com o objetivo de eleger 
novos membros para o Conselho de Alimentação Escolar - CAE.

PREÂMBULO
A eleição ocorrerá em Assembleia Ordinária específica, da qual poderão 
participar os representantes dos seguintes segmentos: representantes de 
entidades de trabalhadores da Educação e de discentes, representantes 
de Pais de Alunos da Rede Municipal de Ensino e representantes das 
Entidades Civis Organizadas.
A eleição será por aclamação dos representantes dos respectivos 
segmentos para compor o referido Conselho para o quadriênio 
2022/2026.

DO OBJETO E IMPEDIMENTOS
1. Regulamentar o processo eleitoral para eleger os novos membros do 
Conselho de Alimentação Escolar do Município de Jacareí - CAE que, 
juntamente com os membros indicados pelo Poder Executivo, comporão 
nova gestão do conselho para o quadriênio 2022/2026.
1.1. O mandato dos novos Conselheiros será de 4 (quatro) anos, 
podendo ser reconduzido à reeleição pelo mesmo período.
1.2. Não poderão se candidatar, nos termos do Decreto Municipal nº 
839, de 22 de agosto de 2019, para ocupação de vagas destinadas à 
sociedade civil:
I – servidores ocupantes de cargos em comissão ou função de confiança;
II - parentes em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, 
até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro de servidores em cargo em 
comissão;
III - servidores efetivos nos conselhos vinculados a suas respectivas 
Secretarias, Autarquias e Fundações.

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS
2. A função de Conselheiro de Alimentação Escolar não será remunerada, 
sendo considerada de relevante interesse público e os interessados em 
exercê-la, deverão atender aos seguintes requisitos:
2.1. Ter disponibilidade de tempo para participar das reuniões mensais 
ordinárias e das extraordinárias;
2.2. Ter interesse pelo assunto e disponibilidade para participar das 
atividades, em caráter voluntário.

DAS VAGAS
3. Ficam abertas as seguintes vagas para compor o CAE na gestão do 
quadriênio 2022/2026:
I – 2 (dois) representantes titulares e 02 (dois) representantes suplentes 
das entidades de trabalhadores da educação e de discentes;
II - 2 (dois) representantes titulares e 02 (dois) representantes suplentes 
de Pais de alunos da rede de ensino municipal;
III – 2 (dois) representantes titulares e 02 (dois) representantes suplentes 
das Entidades Civis Organizadas.

DAS INSCRIÇÕES
4. Cada segmento deverá se organizar e indicar seus respectivos 
representantes. Os indicados de cada segmento deverão se inscrever 
através dos seguintes links:
I – representantes das entidades de trabalhadores da educação e de 
discentes: https://bit.ly/inscricaoeducacaocae;
II – representantes de Pais de alunos da rede de ensino municipal: 
https://bit.ly/inscricaopaiscae;
III – representantes das Entidades Civis Organizadas:  https://bit.ly/
inscricaocivilcae.
4.1. As inscrições ocorrerão no período de 12/09/2022 à 18/09/2022, 
encerrando as inscrições às 23h00.

DA ELEIÇÃO
5. As eleições ocorreram de forma on-line, conforme abaixo:
5.1. Para o segmento de Pais de alunos da rede de ensino municipal: 
dia 21/09/2022, às 10h00, via aplicativo GOOGLE MEET, através do 
link https://bit.ly/eleicaopaiscae, quando será realizada a assembleia do 
respectivo segmento.
5.2. Para o segmento das entidades de trabalhadores da educação e 

de discentes: dia 21/09/2022, às 10h30, via aplicativo GOOGLE MEET, 
através do link https://bit.ly/eleicaoeducacaocae, quando será realizada 
a assembleia do respectivo segmento.
5.3. Para o segmento das Entidades Civis Organizadas: dia 21/09/2022, 
às 11h00, via aplicativo GOOGLE MEET, através do link https://bit.ly/
eleicaocivilcae, quando será realizada a assembleia do respectivo 
segmento.
5.4. Após o encerramento das eleições será lavrado o resultado na 
respectiva Ata, que será publicada no Boletim Oficial do Município.
5.5. A apuração contará com a presença dos candidatos e eleitores que 
desejar acompanhar os resultados.

DOS ELEITOS E DOS PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO
6. Após o processo de apuração, os candidatos mais votados, dentro 
dos respectivos segmentos, serão proclamados conselheiros titulares 
e, como membros suplentes, os demais candidatos subsequentes, 
observados os números de votos computados individualmente e a 
quantidade de vagas.
6.1. O prazo de impugnação de qualquer ato do Processo Eletivo será 
de 5 (cinco) dias corridos, a contar sempre da data da publicação do ato.
6.2. Não havendo recursos impetrados dentro do prazo o Presidente 
do Conselho de Alimentação Escolar do Município de Jacareí - CAE 
solicitará a nomeação dos conselheiros eleitos, por meio de ato formal.

DISPOSIÇÕES GERAIS
7. Os casos omissos serão analisados e decididos pela Presidente do 
Conselho de Alimentação Escolar, eventualmente ouvidos os órgãos 
técnicos e especializados, e suas decisões serão ratificadas pela 
Secretária Municipal de Educação.
7.1. O edital será disponibilizado aos interessados no site do Município 
de Jacareí, no Boletim Oficial do Município e no Portal da Educação.
7.2. O veículo oficial de divulgação da Administração é o “Boletim Oficial 
do Município de Jacareí”, veiculado semanalmente, e através do qual se 
dará toda a publicidade obrigatória relativa ao chamamento.
Jacareí, 05 de setembro de 2022.

DENISE CRISTINA BIASUZ
Presidente do CAE

RESOLUÇÃO Nº 04/2022 DE 05 DE SETEMBRO DE 2022.
Estabelece as normas que regulamentam o Processo de Escolha de 
Escola, Classes e/ou Aulas e dá outras providências.
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de 
Educação de Jacareí, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 
pela Lei Complementar 83/2015, após ouvida a “Comissão do Processo 
de Escolha” nomeada pela Portaria n° 1.487, de 13 de julho de 2022, 
que estabelece as normas que regulamentam o Processo de Escolha de 
Escola e Classe e/ou Aulas para o ano letivo de 2023.

RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o Entende-se por: 
I - “Atribuição” – ato de atribuir escola, classe e/ou aula pela Secretária 
Municipal de Educação ou por um profissional por ela designado;
II - “Carga Suplementar” - número de horas prestadas pelo Professor, 
além daquelas fixadas para a sua jornada de trabalho contratual, 
respeitado o limite de 40 (quarenta) horas semanais;
III - “Composição de jornada” – ato de completar a jornada de trabalho 
parcialmente constituída na Unidade Escolar Sede;
IV - “Efetivo Exercício” – Professor atuando em sala de aula, 
desempenhando função nas Unidades Escolares, Programas, Projetos 
e na sede da Secretaria Municipal de Educação;
V - “Escolha de Classe e/ou Aula” – ação de escolher classe e/ou aula;
VI - “Mudança de Modalidade” – opção para o Professor da Educação 
Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial atuar em uma 
especialidade ou Programa, por meio de inscrição; 
VII - “Professor Adido” – Professor sem sede de lotação;
VIII - “Professor Cedido” – Professor efetivo da rede municipal de ensino 
cedido para prestar serviço em outro local;
IX - “Professor em Cargos em Comissão e de Confiança” – Professores 
afastados para atuar em cargos em comissão ou de confiança na 
Secretaria Municipal de Educação;

https://bit.ly/inscricaoeducacaocae
https://bit.ly/eleicaoeducacaocae
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X - “Professor Titular” – refere-se a todos os Professores com sede de 
lotação;
XI - “Readaptação Definitiva” – Professor readaptado definitivamente, ou 
seja, não retornará à função de docente;
XII - “Regência de classe e/ou turma” - Professor em efetivo exercício 
em sala de aula;
XIII - “Remoção” – deslocamento de docente de uma sede de lotação 
para outra sede de lotação;
XIV - “Restrição Laboral” – Professor com restrição temporária;
XV - “Sede de Frequência” – local em que o Professor atua no decorrer 
do ano letivo;
XVI - “Sede de Lotação” – unidade escolar onde o Professor está 
vinculado administrativamente;
XVII - “Substituição” – escolha feita pelo Professor em regência de classe 
e/ou turma que deseja alterar sua sede de frequência no ano letivo de 
2023 e para aqueles que não fixaram a sede de lotação (adidos);
XVIII - “Suporte Pedagógico” – Professor afastado para atuar em funções 
de apoio pedagógico.
 
Art. 2o Compete à Comissão do Processo de Escolha da Secretaria 
Municipal de Educação tomar as providências necessárias à execução, 
divulgação e acompanhamento das normas que orientam o referido 
Processo.

Art. 3o Em cada Unidade Escolar será composta uma Comissão de 
“Remoção e Atribuição de Classes e/ou Aulas”, que deverá ser presidida 
pelo Diretor da Escola e constituída de Professores efetivos eleitos pelos 
seus pares, na seguinte proporção:
I- 02 Professores para escolas com até 10 Professores (com sede  de 
lotação na escola) inscritos no processo de remoção;
II- 04 Professores para escolas com 11 até 20 Professores (com sede  de 
lotação na escola) inscritos no processo de remoção;
III- 06 Professores para escolas com 21 até 30 Professores (com sede  
de lotação na escola) inscritos no processo de remoção;
IV – 08 Professores para escolas com mais de 30 Professores (com sede  
de lotação na escola) inscritos no processo de remoção.
§ 1º Cada Unidade Escolar formará sua Comissão de Remoção e 
Atribuição de Classes e/ou Aulas, devendo:
I – Dar publicidade a todos os Professores que estão atuando na 
Unidade Escolar e à Comissão de Atribuição da SME, quanto ao formato 
de escolha e todos os demais atos do processo;
II – Compor a comissão com Professores efetivos que tenham sede de 
Frequência ou de Lotação na Unidade Escolar;
III – Respeitar a quantidade de Professores na forma do “caput” deste 
artigo;
IV – Garantir que o processo de escolha seja transparente e democrático;
V – Informar à SME a composição da comissão no prazo previsto no 
cronograma.
§ 2º As escolas que não conseguirem atingir o número de membros, 
por não terem Professores efetivos ou candidatos suficientes, terão a 
comissão composta por sua equipe gestora.
§ 3º A Unidade Escolar vinculada formará apenas uma comissão com a 
escola polo.

Art. 4 o Compete à Comissão da Unidade Escolar:
I - Organizar o processo de atribuição dos Professores efetivos com sede 
na Unidade Escolar;
II - Validar as inscrições dos Professores efetivos com sede de lotação na 
Unidade Escolar no sistema;
II - Conferir e informar à Unidade Escolar os resultados emitidos e/
ou publicados pela Comissão do Processo de Escolha da Secretaria 
Municipal de Educação.
Parágrafo único. O Professor membro da Comissão da Escola não 
poderá validar a própria inscrição.
 
Art. 5 o Compete ao Diretor(a) da Unidade Escolar:
I – Presidir a Comissão de Atribuição da Unidade Escolar;
II - Organizar, definir e divulgar o horário das atividades da Comissão 
da Escola antes de sua composição de forma a garantir o horário de 
atendimento aos alunos/pais, da hora atividade coletiva e a participação 
dos professores que acumulam;
III - Convocar os Professores com sede de lotação na sua Unidade 
Escolar para o Processo de Escolha de Escola e Classes e/ou Aulas e 
orientar a inscrição dos mesmos;
IV – Informar a todos os Professores com sede de frequência na 
Unidade Escolar que entrem em contato com sua sede de lotação para 
participação no Processo de Atribuição;

V - Emitir Atestado de Frequência do Professor e a contagem da 
assiduidade da Hora-Atividade; 
VI - Validar cópia dos certificados de graduação, pós-graduação (lato-
sensu), mestrado e doutorado, antes de serem anexados ao sistema 
informatizado, com o registro “VISTO CONFERE” (FRENTE E VERSO).
VII - Validar com “VISTO CONFERE” a Cópia dos Certificados dos 
Cursos de Capacitação na Área de Educação (FRENTE E VERSO). 
VIII - Realizar o Processo de Atribuição de Classes e/ou Aulas de sua 
Unidade Escolar;
IX - Enviar à Secretaria Municipal de Educação a Ata do Processo de 
Atribuição de Classes e/ou Aulas da Unidade Escolar;
§ 1º As validações de “VISTO CONFERE” deverão estar acompanhadas 
da assinatura e carimbo do responsável pela validação. Caso o 
responsável pela validação não tenha carimbo, deverá colocar a 
assinatura acompanhada do nome por extenso, cargo e carimbo da 
Unidade Escolar.
§ 2º Em caso de ausência ou impossibilidade do Diretor, a atribuição do 
Visto Confere e a realização do Processo de Atribuição de Classes e/
ou aulas, ficará a cargo do seu Vice-diretor ou Professor Assistente de 
Direção.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE ESCOLHA DE ESCOLA, DE CLASSES E/OU 
AULAS
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 6o O Processo de Escolha de Escola, Classes e/ou Aulas obedecerá 
às seguintes etapas:
I - Convocação;
II - Inscrição;
III - Classificação Geral; 
IV - Recursos;
V - Processo de Escolha de Escola, Classe e/ou Aulas de acordo com as 
fases do artigo 24 desta Resolução.

SEÇÃO II
DA CONVOCAÇÃO
Art. 7o Os Professores efetivos da Rede Municipal de Ensino de Jacareí, 
serão convocados pela Comissão de Atribuição da Unidade Escolar, 
para o Processo de Escolha de Escola, Classes e/ou Aulas conforme 
cronograma (Anexo I).
I - Em livro próprio, ou
II - Via e-mail, sendo obrigatória a confirmação de recebimento para ser 
anexado ao Livro do Processo de Escolha da Unidade Escolar.

Art. 8o A convocação de que trata o artigo anterior abrangerá os 
Professores efetivos da Rede, incluindo os Professores afastados, em 
licença, com restrições laborais ou cedidos para prestar serviço em outro 
local, excetuando-se os Professores com readaptação definitiva.

Art. 9o Os Professores “Adidos” e os Professores Ingressantes serão 
convocados pela Unidade Escolar de Frequência em que atuaram no 
ano letivo de 2022.
Parágrafo único. Os Professores “Adidos” que não estiverem atuando 
em uma Unidade Escolar no ano letivo de 2022 serão convocados pela 
Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO III
DA INSCRIÇÃO
Art. 10 A inscrição no Processo de Escolha de Escola e Classes e/ou 
Aulas é obrigatória para os Professores efetivos da Rede Municipal de 
Ensino de Jacareí.
Parágrafo único. Os Professores com readaptação definitiva não 
participam do Processo de Escolha de Classe e/ou Aulas, não devendo 
realizar a inscrição.

Art. 11 A inscrição para o Processo de Escolha de Escola e Classe e/ou 
Aulas será feita pelos próprios Professores, em sistema informatizado, 
atendidas as seguintes disposições:
I - Todos os Professores efetivos, inclusive os que estão exercendo 
função gratificada, ocupando cargo em comissão ou de confiança, e os 
que estão exercendo outras funções específicas na Secretaria Municipal 
de Educação ou em outros locais, deverão se inscrever no sistema 
informatizado através do endereço: https://educajacarei.com.br/
II - Será de total responsabilidade do Professor a inscrição com as 
informações declaradas e a inserção dos documentos no sistema 
informatizado.
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Art. 12 Os Professores que não atenderem à convocação e deixarem 
de se inscrever no processo, terão suas Classes e/ou Aulas atribuídas 
compulsoriamente, pelo Diretor da Unidade Escolar e/ou Comissão 
da SME, após a escolha de todos os Professores presentes no ato da 
atribuição. 

Art. 13 Os Professores convocados deverão fazer inscrição de acordo 
com seu segmento de concurso:
I - Educação Infantil; 
II - Ensino Fundamental; 
III - Educação de Jovens e Adultos;
IV - Educação Especial;
V - Arte;
VI - Educação Física.

Art. 14 No ato da Inscrição, os Professores deverão preencher o 
requerimento de inscrição, optar pela remoção, mudança de modalidade 
e/ou substituição e preencher os campos da pontuação no sistema 
informatizado, inserindo os seguintes documentos: 
I- Diplomas/Certificados de Conclusão, ainda não apresentados, dos 
seguintes Cursos:
a) Graduação (áreas afins da educação);
b) Pós-graduação (áreas afins da educação);
c) Mestrado (áreas afins da educação);
d) Doutorado (áreas afins da educação);
II- Comprovante de tempo de serviço no Magistério, em dias/período de 
efetivo exercício, até a data da sua efetivação na Rede Municipal de 
Educação, para os Professores que estão fazendo pela primeira vez a 
inscrição no Processo de Escolha.
III- Comprovante de tempo de serviço no Magistério Público Municipal de 
Jacareí em dias/período de efetivo exercício.
IV- Certificados de Cursos de Capacitação na Área de Educação 
(presencial e/ou on-line). 
a) Serão validados os certificados que contenham expressamente: 
a.1) nome do curso;
a.2) conteúdo estudado;
a.3) data/período de realização do curso;
a.4) carga horária;
a.5) carimbo da instituição ou logotipo;
a.6) assinatura do responsável ou assinatura digital.
b) Não serão considerados os certificados que:
a.1) constar rasuras de qualquer espécie;
a.2) os cursos foram realizados concomitante com o horário de trabalho;
a.3) o original não for apresentado para autenticação do certificado.
a.4) a data de conclusão do curso ocorra fora do período de 07/10/2021 a 
06/10/2022, independente da data de expedição do certificado.
c) Para os Cursos de Capacitação on-line na área de educação será 
considerada a somatória do número de horas de cursos realizados nesta 
modalidade que não ultrapassarem 1.348 horas ano/curso. 
d) Serão considerados os certificados de live cujo título permite a 
identificação de que se trata da área da educação.
V- Comprovação de Aprovação em concurso público na área da 
Educação, nos últimos três anos, devendo ser apresentado uma única 
vez:
a) Certidão/Atestado de aprovação em concurso público, emitida pela 
instituição organizadora da prova e/ou entidade ou órgão no qual foi 
aprovado, ou
b) Cópia do resultado final que comprove a aprovação/habilitação 
(homologação do concurso e lista de aprovados: página inicial contendo 
cabeçalho, página contendo a classificação do candidato e a página da 
finalização da lista).
VI – CREF válido, para os Professores de Educação Física.
§ 1o Todos os documentos citados neste artigo deverão ser apresentados 
uma única vez, no ato da inscrição, não cabendo apresentá-los nos anos 
seguintes, exceto o inciso VI que deverá ser apresentado todos os anos.
§ 2º Os certificados de graduação, pós-graduação (latu-sensu), mestrado 
e doutorado, comprovação de aprovação em concurso público, antes 
de serem anexados ao sistema informatizado, deverão ser validados 
pelo Professor com o registro “apresentado pela primeira vez” e a 
assinatura por extenso (nome completo).
§ 3º Todos os diplomas/certificados de graduação, pós-graduação (latu-
sensu), mestrado e doutorado ainda não apresentados para pontuação 
deverão ser apresentados na inscrição do ano de 2022. A partir do 
ano de 2023 serão aceitos somente os diplomas/certificados cuja 
data de emissão ocorra no período de 07/10/2022 a 06/10/2023.
§ 4º Os documentos serão analisados pela Comissão de Atribuição da 
Escola e da SME e, se verificadas e comprovadas irregularidades, serão 

indeferidos.
§ 5º A tabela de pontuação será normatizada por documento próprio 
(Anexo II).

Art. 15 Após o término do prazo de inscrição é vedado inserir ou substituir 
documentos.
Parágrafo Único. No prazo recursal os professores poderão anexar 
documentos complementares a fim de justificar o recurso.

SEÇÃO IV
DA MUDANÇA DE MODALIDADE
Art. 16 Os Professores que desejarem mudar de modalidade, deverão 
optar, no ato da inscrição, de acordo com o disposto abaixo:
I - Educação Infantil: poderão atuar no POA ou Educação Especial 
(Deficiência Auditiva, Deficiência Visual e Atendimento Educacional 
Especializado – Transtorno do Espectro Autista -TEA).
II - Ensino Fundamental: poderão atuar no POA ou na Educação Especial 
(Deficiência Auditiva, Deficiência Visual e Atendimento Educacional 
Especializado – Transtorno do Espectro Autista -TEA).
III - Educação Especial: Deficiência Auditiva, Deficiência Visual e 
Atendimento Educacional Especializado – Transtorno do Espectro 
Autista -TEA.
§ 1º Os Professores efetivos da Educação Especial terão preferência na 
mudança de modalidade (Deficiência Auditiva, Deficiência Visual).
§ 2º Os Professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental que 
optarem por atuar na Educação Especial deverão atender ao disposto 
nos artigos 51 e 52 desta Resolução.
§ 3º Os Professores que optarem pela mudança de modalidade, deverão 
ter disponibilidade para cumprir a jornada semanal necessária.
§ 4º No retorno do Professor para a sede, este assumirá sua classe, 
exceto se esta estiver sob regência de Professor efetivo e, neste caso, 
deverá escolher, na sua própria sede de lotação, a classe que estiver sob 
regência de Professor contratado pela Lei Municipal nº 4.550/2001. Não 
havendo Professor contratado em sua sede, escolherá a classe em outra 
Unidade Escolar, que esteja sob a regência de Professor contratado.

SEÇÃO V
DA CLASSIFICAÇÃO GERAL E RECURSOS
Art. 17 A classificação dos Professores, resultará da conferência dos 
pontos, efetuada pela Comissão de Atribuição da Escola e da SME, 
obedecidos os parâmetros fixados pela Tabela de Pontuação, de acordo 
com o que segue:
I - Tempo de serviço;
II - Titulação na área da Educação;
III - Cursos de capacitação na área de Educação;
IV - Assiduidade;
V - Aprovação em concurso público, na área de Educação, exceto de 
ingresso, comprovada a classificação final publicada em veículo oficial.
Parágrafo Único: A pontuação será normatizada conforme Anexo II.

Art. 18 Para classificação no Processo de Escolha de Escolas, Classes 
e/ou Aulas será considerada a pontuação já acumulada pelo Professor, 
somada aos critérios de pontuação da Lei Complementar nº 83/2015.

Art. 19 Para a classificação geral, o desempate far-se-á de acordo com 
a seguinte preferência:
I - Maior idade; 
II - Número de filhos menores de 18 (dezoito) anos. 
                           
Art. 20 Compete à Comissão do Processo de Escolha da Secretaria 
Municipal de Educação efetuar a classificação geral dos Professores 
efetivos da Rede Municipal de Educação, mediante a validação das 
informações prestadas pelos Professores no sistema informatizado e 
validadas pela Comissão da Unidade Escolar.

Art. 21 Após a publicação da classificação, os interessados poderão 
interpor recursos à Comissão do Processo de Escolha da Secretaria 
Municipal de Educação, de acordo com a data estabelecida no 
cronograma do Anexo I, no sistema informatizado.

Art. 22 A Comissão do Processo de Escolha da Secretaria Municipal 
de Educação apresentará os resultados dos recursos às Unidades 
Escolares, de acordo com a data estabelecida no cronograma do Anexo 
I. 

Art. 23 Os Professores inscritos no Processo de Escolha, de acordo 
com seu segmento, serão classificados por meio de uma escala geral 
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e participarão da atribuição na Unidade Escolar, conforme disposto nos 
artigos 35 a 37 desta Resolução.

SEÇÃO VI
PROCESSO DE ESCOLHA DE ESCOLA E CLASSES E/OU AULAS
Art. 24 O Processo de Escolha de Escola, Classes e/ou Aulas terá as 
seguintes fases: 
I - FASE I: Secretaria Municipal de Educação
a) Remoção para mudança de sede (somente para os Professores que 
optarem no ato da inscrição).
b) Atribuição de sede para os Professores Adidos – obrigatório.
c) Mudança de Modalidade (somente para os Professores que optarem 
no ato da inscrição).
§ 1º Para as alíneas “a” e “b” será considerada a classificação geral do 
segmento de concurso do Professor.
§ 2º Os Professores que mudarem de Modalidade para atuar no POA 
terão duas listagens de classificação:
I - Professores que possuem Pós-graduação em Psicopedagogia, 
seguindo a classificação geral;
II - Professores que não possuem Pós-graduação em Psicopedagogia, 
seguindo a classificação geral.
II - FASE II: Unidade Escolar
a) Escolha de classe (ano/nível e período) para Professores da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental.
b) Escolha de aulas para Professores de Arte, Educação Física e 
Educação Especial.
Parágrafo único: Para esta fase será considerada a classificação da 
Unidade Escolar, conforme disposto nos artigos 35 a 37 desta Resolução.
III - FASE III: Secretaria Municipal de Educação
a) Composição de Jornada de Aulas para os Professores de Arte, 
Educação Física, Educação Especial.
b) Substituição para os Professores adidos e para os Professores 
que desejarem alterar sua sede de frequência no ano letivo de 2023, 
incluindo os Professores de Arte, Educação Física e Educação Especial;
c) Carga Suplementar para Professor de Arte, Educação Física e 
Educação Especial.
IV - FASE IV: Secretaria Municipal de Educação
a) Atribuição para os Professores Contratados aprovados no Processo 
Seletivo.

SEÇÃO VII
DAS FASES
FASE I: Da Remoção de Professores Titulares e da Escolha da Sede 
de Lotação para os Adidos e/ou Ingressantes
Art. 25 De acordo com a pontuação, os Professores adidos e/ou 
ingressantes (até 06/10/2022), obrigatoriamente, fixarão Sede de 
Lotação nas Unidades Escolares com classes livres.

Art. 26 O Professor, que não fixar Sede de Lotação (ADIDO) por falta de 
saldo, deverá participar da Fase de Substituição.

Art. 27 A Sede de Lotação assumida pelo Professor na Fase I, poderá 
ser alterada no ano letivo de 2023 pelo processo de Substituição para 
atuar como sede de frequência.

Art. 28 O Processo de Escolha terá início com tolerância de atraso de 10 
(dez) minutos, contados do horário originalmente marcado.

Art. 29 O Professor que possui sede e que chegar após a chamada da sua 
classificação permanecerá em sua sede de origem. O Professor “Adido” 
e/ou Ingressante que chegar após a chamada da sua classificação, 
escolherá a sua Sede de Lotação ao final do Processo de Escolha do 
seu segmento, se ainda houver saldo disponível.

Art. 30 O Professor adido e/ou ingressante, que não comparecer à 
atribuição, terá sua sede atribuída compulsoriamente pela Comissão 
do Processo de Escolha de Escola, Classes e/ou Aulas da Secretaria 
Municipal de Educação.

Art. 31 As Sedes de Lotação dos Professores de Arte e Educação 
Física serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educação, 
respeitando a quantidade mínima de 08 classes disponíveis na Unidade 
Escolar.
§ 1º O Professor poderá se remover, conforme quadro apresentado pela 
SME, independentemente de sua jornada de concurso.
§ 2º O Professor que não completar a sua jornada de trabalho na Escola 
Sede de Lotação, deverá completar por meio da Sede de Frequência.

§ 3º As classes disponíveis em escolas vinculadas farão parte do quadro 
de classes da escola sede.

Art. 32 Os Professores de Educação Especial, obedecendo a 
classificação geral, fixarão uma Escola Sede de Lotação compondo suas 
jornadas mínimas de trabalho escolhendo blocos de aulas.

Art. 33 Uma vez efetuada a escolha da Sede de Lotação, não haverá 
possibilidade de desistência e nem será passível de recurso.

Art. 34 Os saldos para o Processo de Escolha serão definidos pela 
Secretaria Municipal de Educação.  

FASE II: Escolha de Ano/Nível na Unidade Escolar
Art. 35 Para Escolha na Fase II todas as Classes e/ou Aulas regulares 
da Rede Municipal de Ensino estarão disponíveis.
§1º Os Professores efetivos do Estado, que atuam nas Unidades 
Escolares Municipalizadas, terão preferência no Processo de Escolha 
da Classe.
§ 2º Os Professores efetivos do Estado não poderão se remover da 
Unidade Escolar na qual estão lotados.

Art. 36 A escolha de Classes e/ou Aulas na Unidade Escolar respeitará 
a classificação da mesma.
Parágrafo único. A fim de possibilitar a participação de todos os 
professores nesta fase, o cronograma de atribuição das unidades 
escolares será apresentado pela Secretaria Municipal de Educação 
juntamente com as datas das demais fases.

Art. 37 A classe escolhida durante o Processo de Escolha de Escola, 
Classes e/ou Aulas, poderá, no início do ano letivo, sofrer alteração de 
nível/ano em função da demanda de alunos, ficando assegurado ao 
Professor o período e a Unidade Escolar definidos no ato da Escolha.
Parágrafo único: Da alteração de nível/ano previsto no “caput” do 
artigo, não caberá recurso.

FASE III: Da Substituição e da Carga Suplementar
Art. 38 Participarão da fase de substituição os Professores em regência 
de classe e/ou turma que desejarem alterar sua sede de frequência no 
ano letivo de 2023 e obrigatoriamente os Professores ingressantes e/ou 
que não conseguiram fixar Sede de Lotação (adidos).
§ 1º A substituição não vincula o Professor à U.E na qual atuará como 
substituto.
§ 2º Na atribuição desta fase, será respeitada a ordem de classificação 
geral do Professor.
§ 3º Os professores afastados pelo art. 113 da Lei Complementar nº 13, 
de 07 de outubro de 1993 poderão participar da fase se substituição 
somente com a apresentação do protocolo de solicitação de retorno no 
ato da atribuição, constando que o retorno ocorrerá antes do início do 
ano letivo.

Art. 39 Os Professores que desejarem alterar sua sede de frequência no 
ano letivo de 2023 deverão optar pela Substituição no ato da inscrição.

Art. 40 Os Professores especialistas (Arte e Educação Física), que 
optarem por participar da Substituição, somente poderão alterar a sede 
de frequência no ano letivo de 2023 para atuar na sede de um Professor 
que tenha a mesma jornada de concurso (20h por 20h, 24h por 24h e 
30h por 30h).

Art. 41 O Professor afastado, que retornar para a regência de classe e/
ou aula durante o ano letivo de 2023, retornará à sua sede, assumindo 
classe e/ou aula disponível que esteja sob regência de Professor 
contratado pela Lei 4.550/2001.
§ 1º Não havendo, em sua sede, classe e/ou aula com Professor 
contratado, poderá escolher classe e/ou aula, que esteja sob a regência 
de Professor contratado pela Lei 4.550/2001 em outra Unidade Escolar.
§ 2º Nos casos de acúmulo legal de cargos, ainda que tenha em sua 
sede classes e/ou aulas com Professor contratado, mas não atenda a 
necessidade de período do Professor, este poderá escolher uma classe 
e/ou aula de Professor contratado em outra Unidade Escolar.

Art. 42 Esgotadas as hipóteses de Escolha de Escola, Classes e/ou 
Aulas em caráter de Substituição aos Professores da Rede Municipal 
de Ensino de Jacareí, as classes e/ou aulas que não forem atribuídas, 
serão disponibilizadas aos Professores contratados nos termos da Lei 
Municipal nº 4.550/2001.
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Art. 43 Entende-se por Carga Suplementar de trabalho o número de 
horas prestadas pelo Professor, além daquelas fixadas para a sua 
jornada de trabalho contratual, respeitado o limite de 40 (quarenta) horas 
semanais.
§ 1º Com o objetivo de garantir a qualidade de ensino, o Professor 
que assumir aula a título de Carga Suplementar será avaliado 
sistematicamente pela Equipe Gestora e Equipe Técnica da SME, que 
definirá sua permanência na Carga Suplementar em 2023.
§ 2º Cabe à Equipe Gestora analisar a perda da Carga Suplementar 
do Professor que tiver 03 (três) faltas descontáveis consecutivas ou 05 
(cinco) intercaladas.

Art. 44 A carga suplementar, se disponível na Unidade Escolar, será 
oferecida aos Professores nela sediados, após a composição de jornada, 
respeitando a classificação da escola.
§ 1º Caso não haja Professor interessado na Unidade Escolar, a carga 
suplementar será oferecida aos demais Professores, de acordo com 
a classificação geral, seguindo listagem divulgada pela Comissão do 
Processo de Escolha da Secretaria Municipal de Educação.
§ 2º No decorrer do ano letivo, a carga suplementar será oferecida aos 
professores com sede na unidade escolar e, caso não haja interessado, 
será oferecida aos demais professores, respeitando a classificação 
geral.

Art. 45 Ao assumir a Carga Suplementar, o Professor poderá perdê-la 
mediante o ingresso ou retorno do Professor titular. 
Parágrafo Único. O Professor que, no decorrer do ano letivo, desistir 
da carga suplementar atribuída somente poderá assumir nova carga 
suplementar após nova atribuição. 

FASE IV: Atribuição de Professores Contratados.
Art. 46 A Atribuição de Professores Contratados será regulamentada 
pelo Edital de Contratação.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
SEÇÃO I
DO PROFESSOR READAPTADO OU COM RESTRIÇÃO LABORAL
Art. 47 Os Professores readaptados definitivos não participarão do 
Processo de Escolha de Escola, Classes e/ou Aulas.

Art. 48 Os Professores com restrição laboral participarão de todo o 
Processo de Escolha de Escola, Classes e/ou Aulas.

Art. 49 O Professor que durante o ano letivo de 2023 tiver alta da 
restrição laboral, assumirá classe, em sua sede, obedecendo o disposto 
no art. 41 e seus parágrafos.

SEÇÃO II
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Art. 50 As classes da Educação de Jovens e Adultos das etapas iniciais 
do Ensino Fundamental serão escolhidas semestralmente obedecendo 
à classificação geral.
§ 1º As classes da 1ª etapa de alfabetização deverão permanecer com o 
mesmo Professor até o término da referida etapa.
§ 2º O Professor mencionado no “caput” deste artigo, que ficar sem 
classe para o semestre letivo, participará de nova atribuição.

SEÇÃO III
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Art. 51 Os Professores que atuam na Educação Especial participarão do 
Processo de Escolha, em data e local previsto pelo cronograma (Anexo 
I), obedecendo a classificação geral e os seguintes critérios:
I - Atendimento Educacional Especializado:
a) Habilitação ou formação exigida para o concurso de ingresso da 
Educação Especial na Rede Municipal de Ensino; 
Parágrafo único. O Atendimento Educacional Especializado a que se 
refere o inciso I deste artigo ocorre nas escolas e será atribuído em 
blocos.
II - Atendimento Educacional Especializado - Deficiência Auditiva e 
Intérprete de Libras:
a) Habilitação ou formação exigida para o concurso de ingresso na Rede 
Municipal de Ensino e,
b) Certificado de Proficiência em Libras expedido pelo MEC ou Pós-
graduação em libras (Educação de surdos e/ou tradução e interpretação 
em libras) e,
c) Certificado de conclusão de curso de Libras de no mínimo 120 
(cento e vinte) horas, emitido por órgão reconhecido ou Habilitação/

Especialização em Deficiência Auditiva/Tradutor Intérprete de Libras/
Educação de surdos;
Parágrafo único. Não havendo Professor habilitado com pós-graduação 
e curso de Libras (120h) serão classificados os Professores que possuem 
apenas um dos dois, seguindo a classificação geral.
III - Atendimento Educacional Especializado - Deficiência Visual e 
Transcritor Braile:
a) Habilitação ou formação exigida para o concurso de ingresso na Rede 
Municipal de Ensino e,
b) Pós-Graduação em Educação Inclusiva/Educação Especial e,
c) Certificado de Braile com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas 
e,
d) Certificado de Soroban com carga horária mínima de 30 (trinta) horas.
IV - Atendimento Educacional Especializado – Transtorno do Espectro 
Autista (TEA):
a) Habilitação ou formação exigida para o concurso de ingresso na Rede 
Municipal de Ensino e,
b) Pós-Graduação em Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Pós-
Graduação em Educação Especial ou Inclusiva, desde que contenha 
expressamente no Diploma/Certificado a disciplina Transtorno do 
Espectro Autista (TEA). 

Art. 52 O Professor, que optar pela mudança de modalidade para atuar 
na especialidade deficiência auditiva ou deficiência visual, será avaliado 
sistematicamente pelo Conselho de Escola, a partir do encaminhamento 
da Equipe Gestora, garantindo assim a qualidade de ensino ministrada e 
a sua permanência no atendimento durante o ano de 2023.

SEÇÃO V
PROGRAMA DE OFICINA DE APRENDIZAGEM – POA
Art. 53 Os Professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 
interessados em desenvolver projetos/atividades no Programa de 
Oficina de Aprendizagem – POA, deverão participar da mudança de 
modalidade/especialidade.  

Art. 54 Os Professores com formação em Psicopedagogia terão 
prioridade na atribuição, respeitando a classificação geral.
Parágrafo único. Para comprovação da formação em Psicopedagogia, 
o Professor deverá apresentar o certificado/atestado de conclusão 
original no ato da atribuição.

Art. 55 Os Professores que ministrarão aulas no Programa de Oficina de 
Aprendizagem - POA terão normatização específica e serão avaliados 
sistematicamente pelo Conselho de Escola, a partir do encaminhamento 
da Equipe Gestora, garantindo assim a qualidade de ensino ministrada e 
a sua permanência contemplada no Programa em 2023.
SEÇÃO VI
DAS FUNÇÕES DESIGNADAS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO.
Art. 56    Os Professores designados e que, por algum motivo, deixarem 
de exercer suas funções durante o ano letivo, assumirão uma classe que 
esteja sob a regência de um Professor contratado pela Lei nº 4.550/2001 
em sua sede, na forma do art. 41 desta Resolução. 
Parágrafo único. O Professor designado só poderá participar da fase 
de remoção, sendo vedada sua participação no ato da substituição e/ou 
mudança de modalidade.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 57 Os Professores em regência de classe e/ou aula que no decorrer 
do ano letivo de 2023 ficarem sem as suas Classes e/ou Aulas ou 
escolas, por motivo de desativação, ficarão à disposição da Secretaria 
Municipal de Educação, podendo escolher as Classes e/ou Aulas livres 
ou as ocupadas por Professores contratados pela Lei Municipal nº 
4.550/2001. 

Art. 58 Os Professores com sede em unidades escolares desativadas e/
ou removidas de prédio manterão a sede na unidade escolar na qual a 
turma foi removida.
Parágrafo único. Caso os alunos sejam remanejados para outras 
turmas, os professores ficarão adidos e deverão participar do processo 
de remoção.

Art. 59 Serão lavradas Atas das Fases que compõem o Processo de 
Escolha de Escola, Classes e/ou Aulas, nomeando os Professores 
presentes, as classes e os períodos que assumirão, registrando os 
Professores ausentes.



Documento assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, segundo a Lei nº 6.301/2019.

BOLETIM OFICIAL
do Município de Jacareí

ANO XXIII - Nº 1473
Jacareí, 09 de setembro de 2022

19

Art. 60 As fases do Processo de Escolha de Escola, Classes e/ou Aulas 
contempladas nesta Resolução deverão ser feitas pessoalmente pelo 
Professor e na impossibilidade do comparecimento do mesmo, poderá 
ser feita por procuração com firma reconhecida ou por instrumento 
público (registro em cartório).

Art. 61 A hora atividade dos Professores da Rede Municipal de Ensino 
será definida em Resolução própria que será publicada no Boletim 
Oficial do Município.

Art. 62 Integram esta Resolução os anexos:
I - Cronograma do Processo de Escolha;
II - Normatização do Processo de Escolha.

Art. 63 Os casos omissos serão analisados pela Comissão do Processo 
de Escolha da Secretaria Municipal de Educação e definidos pela 
Secretária Municipal de Educação.

Art. 64 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições contrárias. 

Jacareí, 05 de setembro de 2022.

MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

ANEXO I
CRONOGRAMA DE REMOÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULA

DATA/HORÁRIO ETAPA RESPONSABILIDADE

15 de junho
Publicação do Edital nº 18/2022-SME para composição da 
Comissão do Processo de Escolha de Escola e Classes e/ou 
Aulas 2022/2023.

Assessoria

15 de julho
Publicação da Portaria n°1.487, de 15 de julho de 2022, que 
nomeou a Comissão do Processo de Escolha de Escola e Classes 
e/ou Aulas 2022/2023.

Assessoria

09 de setembro Publicação da Resolução nº 042022-SME no Boletim Oficial do 
Município.

Comissão de Remoção e Atribuição de 
Classes e/ou Aulas e Assessoria

12 e 13 de setembro Composição da Comissão da Escola. Diretores das Unidades Escolares
16 de setembro Divulgação da Comissão da Escola. Diretores das Unidades Escolares

22 de setembro Formação dos Diretores e das Comissões de Remoção e 
Atribuição de Classes e/ou Aulas da Escola.

Comissão de Remoção e Atribuição de 
Classes e/ou Aulas da SME

26 a 28 de setembro Convocação por escrito para inscrição a todos os Professores da 
Rede Municipal de Ensino. Comissão da Escola

14 a 21 de outubro Inscrição pelos próprios Professores no sistema. Neste ato deverá 
optar pela remoção, substituição e mudança de modalidade. Professor

14 a 27 de outubro Conferência e validação da documentação dos Professores 
colocados no sistema, pela Comissão da Escola e da SME.

Comissão de Remoção e Atribuição de 
Classes e/ou Aulas

31 de outubro Publicação da Classificação Geral no Portal Educa Jacareí 
(https://educajacarei.com.br/).

Comissão de Remoção e Atribuição de 
Classes e/ou Aulas

03 e 04 de novembro Entrega de requerimento de recursos no sistema, com a 
fundamentação. Professor

07 a 11 de novembro Julgamento dos Recursos pela Comissão da SME. Comissão de Remoção e Atribuição de 
Classes e/ou Aulas

16 de novembro Publicação da Classificação Geral pós recurso no Portal Educa 
Jacareí (https://educajacarei.com.br/).

Comissão de Remoção e Atribuição de 
Classes e/ou Aulas e SME

As demais etapas do Processo de Atribuição serão publicadas no Boletim Oficial do Município e no Portal Educa Jacareí: https://
educajacarei.com.br/ entre os dias 16 e 22/11/2022.

ANEXO II
NORMATIZAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DE ESCOLA, CLASSES E/OU AULAS.
TABELA DE PONTUAÇÃO
Campo A – Tempo de Serviço 
A1 – Tempo de Serviço na SME de Jacareí: (Computa-se somente 
o tempo de Professor efetivo, do ano em curso, na SME Jacareí).
• Será considerado o Tempo de Efetivo Exercício na Rede Municipal 

de Ensino, no período de 07/10/2021 a 06/10/2022, inclusive para 
os Professores com restrição laboral e afastados pela Junta Médica 
no ano em curso.

• Para os Professores que irão fazer a inscrição pela primeira vez, 
contar da data de efetivação até 06/10/2022.

• Documentos exigidos: Atestado de Frequência
 ✓ Multiplica-se o total de dias corridos por 0,02 (dois centésimos).

A2 – Tempo de serviço no magistério em geral (para os Professores 
que ainda não participaram do processo):
• Serão computados os dias de regência de classe e/ou aula nas 

Redes: Municipal (Professor eventual, substituto ou outro 
município), Estadual e Particular, desde que não concomitantes, 
mediante a apresentação dos documentos em dias de efetivo 
exercício, até a data da sua efetivação na SME:

• Documentos Exigidos:
- Atestado de Frequência – Afs.
- Ficha 100.
- Carteira Profissional (folha de rosto e folha com registro de admissão 
e demissão como docente) com comprovante de tempo de serviço 
expresso em dias de trabalho/efetivo exercício, expedido por 
autoridade competente.
- Declaração de Tempo de Serviço em dias de trabalho/efetivo exercício.
• Não serão admitidos na contagem de tempo de serviço cargos 

diversos do cargo de Professor.

 ✓ Multiplica-se o total de dias corridos por 0,01 (um centésimo).
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A3 – Assiduidade em regência de classe/turma (ano em curso):        
• Serão considerados como Tempo de Regência em classe/turma os 

dias de efetivo exercício apenas para os Professores em regência 
de classe/turma, atuando na Unidade Escolar, no período de: 
07/10/2021 a 06/10/2022.

• Não deverão ser descontadas as seguintes faltas: (art. 94, § 2º 
da Lei Complementar nº 83/2015):

a) Afastamento de gala;
b) Acidente de trabalho;
c) Licença gestante;
d) Licença profilática (doenças contagiosas) – art. 118, Lei Complementar 
nº 13/1993;
e) Licença paternidade;
f) Serviço obrigatório por lei;
g) Licença luto;
h) Licença prêmio.

 ✓ Multiplica-se o total de dias corridos por 0,02 (dois centésimos)

A4 – Assiduidade em Hora Atividade (ano em curso):        
• Será considerada a assiduidade em Hora Atividade somente 

para os Professores da Rede de Ensino Municipal de Jacareí em 
regência de classe e/ou aula no ano em curso, para os Professores 
Coordenadores Pedagógicos e Professores Formadores que 
ministram a Hora Atividade – 07/10/2021 a 06/10/2022. 

• Não deverão ser descontadas as seguintes faltas: (art. 94, § 2º 
da Lei Complementar nº 83/2015):

a) Afastamento de gala;
b) Acidente de trabalho;
c) Licença gestante;
d) Licença profilática (doenças contagiosas) – art. 118, Lei Complementar 
nº 13/1993;
e) Licença paternidade;
f) Serviço obrigatório por lei;
g) Licença luto;
h) Licença prêmio.

 ✓ Multiplica-se o total de dias trabalhados por 0,002 (dois milésimos)

Campo B – Titulação na Área de Educação (somente para certificados 
de cursos ainda não apresentados) – Anexar cópia dos Diplomas/
Certificados comprobatórios, validados pelos professores com o registro 
“APRESENTADO PELA PRIMEIRA VEZ” e a assinatura por extenso 
(nome completo)..
Todos os diplomas/certificados de graduação, pós-graduação 
(latu-sensu), mestrado e doutorado ainda não apresentados para 
pontuação deverão ser apresentados na inscrição do ano de 
2022. A partir do ano de 2023 serão aceitos somente os diplomas/
certificados cuja data de emissão ocorra no período de 07/10/2022 
a 06/10/2023.
B1 – Doutorado:
● Serão atribuídos 10 (dez) pontos aos Professores que apresentarem 

título de Doutor, em área afim da Educação.
B2 – Mestrado: 
● Serão atribuídos 10 (dez) pontos aos Professores que apresentarem 

títulos de Mestre, em área afim da Educação.
B3 - Pós-graduação (Lato Sensu):
● Serão atribuídos 2 (dois) pontos aos Professores que apresentarem 

Certificado de Conclusão de Curso de Pós-Graduação (Lato Sensu) 
com o mínimo de 360 (trezentos e sessenta) horas, em área afim 
da Educação.

● Os Cursos de pós-graduação a distância em área afim da Educação 
somente serão validados se credenciados pelo MEC – Ministério da 
Educação e Cultura.

B4 – Graduação na área da educação:
● Serão atribuídos 5 (cinco) pontos aos Professores que apresentarem 

o Diploma dos cursos de Licenciatura Plena, na área de educação, 
desde que o Professor apresente obrigatoriamente o diploma que o 
habilitou para o cargo.

Atenção: A graduação, quando inerente ao exercício do cargo, não será 
considerada para efeito de contagem de pontos.

Campo C – Cursos de Capacitação na Área de Educação (presencial e/
ou on-line) - Anexar certificados de conclusão com data de 07/10/2021 
a 06/10/2022.
	 Será considerada a data ou período de realização do curso de 

capacitação e não data de expedição do certificado.
	 Somente serão considerados os certificados que contenham 

expressamente:

•	 nome do curso;
•	 conteúdo estudado;
•	 data/período de realização do curso;
•	 carga horária;
•	 carimbo da instituição ou logotipo;
•	 assinatura do responsável ou assinatura digital.
	 Não serão considerados os certificados que:
• constar rasuras de qualquer espécie;
• os cursos foram realizados concomitante com o horário de trabalho, 

devendo constar no certificado a informação: REALIZADO FORA 
DO HORÁRIO DE TRABALHO, devidamente assinado por extenso 
(nome completo) pelo professor;

• o original não for apresentado para autenticação do certificado. 
Quando for certificado digital, deverá vir acompanhado da validação 
do certificado (link, Qrcode ou equivalente).

• a data de conclusão do curso ocorra fora do período de 
07/10/2021 a 06/10/2022, independente da data de expedição 
do certificado.

	 Para os Cursos de Capacitação on-line na área de educação será 
considerada a somatória do número de horas de cursos realizados 
nesta modalidade que não ultrapassarem 1.348 horas ano/curso. 

	 Serão considerados os certificados de live cujo título permite a 
identificação de que se trata da área da educação.

	 Para os Professores ingressantes, que ainda não participaram 
do processo, é considerado o período de 5 anos anteriores à 
contratação e serão consideradas para a validação dos cursos on-
line:

- de 07/10/2021 a 06/10/2022 – 1.348h no período;

- de 07/10/2020 a 06/10/2021 – 1.348h no período;
- de 07/10/2019 a 06/10/2020 – 700h no período;
- cursos realizados em período anterior deverão respeitar o limite de 
200h ano/curso.
	 Os cursos on-line serão analisados pela Comissão de Atribuição da 

Escola/SME e, se comprovadas irregularidades, serão indeferidos.
	 Para a pontuação, multiplica-se o total de horas em curso por 0,02 

(dois centésimos).

Campo D – Aprovação em concurso público – Anexar documento 
comprobatório de aprovação no concurso.
• Será considerado 0,5 (cinco décimos) ponto por aprovação em 

concurso público, na área educação, nos últimos três anos, exceto 
o de ingresso na rede Municipal de Educação.

• Para comprovação deverão apresentar, validados pelo professor 
com o registro “APRESENTADO PELA PRIMEIRA VEZ” e a 
assinatura por extenso (nome completo).

a) Certidão/Atestado de aprovação em concurso público emitida pela 
instituição organizadora da prova e/ou entidade ou órgão no qual foi 
aprovado, ou
b) Cópia do resultado final que comprove a aprovação/habilitação 
(homologação do concurso e lista de aprovados contendo cabeçalho, a 
classificação do candidato e a finalização da lista).

● Tabela de Pontuação:
a)  Será preenchida no sistema informatizado através do link: Educa 
Jacareí – Portal da Secretaria Municipal de Educação de Jacareí – SP 
(educajacarei.com.br).

ORIENTAÇÕES GERAIS

1 - CONVOCAÇÃO:
 ► Todos os Professores convocados deverão assinar o Livro do 

Processo de Escolha (remoção) da Unidade Escolar como ciência 
do início do Processo. Poderá o Diretor da Escola convocar 
o Professor, via e-mail, sendo obrigatória a confirmação de 
recebimento para ser anexado ao Livro do Processo de Escolha da 
Unidade Escolar. Não será aceito, como meio de convocação, 
mensagens de texto enviadas via WhatsApp.

 ► Todos os Professores afastados por art. 113 deverão ser 
convocados, podendo ser a convocação via e-mail, sendo 
obrigatória a confirmação de recebimento para ser anexado ao 
Livro do Processo de Escolha da Unidade Escolar. Nos casos 
em que não houver a confirmação de recebimento, a convocação 
deverá ocorrer através de um telegrama e este anexado aos 
registros do processo, respeitado o período de convocação previsto 
no cronograma.

https://educajacarei.com.br/
https://educajacarei.com.br/
https://educajacarei.com.br/
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2 - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO:
 ► O Professor deverá conferir os dados preenchidos no campo 

INSCRIÇÃO do sistema informatizado.
 ► Preencher o local onde atua em 2022. Campo: Atualmente encontro-

me: _____ (restrição laboral, função específica, regência de classe 
e/ou aula). Ao declarar sua situação funcional, em caso de restrição 
laboral, especificar a data da próxima avaliação médica (anexar 
documento da Medicina do Trabalho).

 ► Optar pela remoção, mudança de modalidade, substituição. O 
Professor poderá selecionar mais de uma opção. Verificar se 
selecionou todas as opções desejadas.

 ► Ao optar pela mudança de modalidade o Professor deverá informar 
o segmento de concurso (Educação Infantil,  Ensino Fundamental e 
Educação Especial) e selecionar qual opção deseja:

• POA com Psicopedagogia
• POA sem Psicopedagogia
• Educação Especial – Deficiência Auditiva
• Educação Especial – Deficiência Visual
• Educação Especial - TEA

 ► Os certificados de cursos online deverão ser anexados e no total de 
horas deverá conter a somatória de todos os cursos. Para fins de 
pontuação, serão computadas 1.348 horas no máximo.

 ► Os Professores que tiverem filhos menores de 18 anos, até o dia 

06/10/2022, deverão informar a quantidade de filhos menores 
e anexar a certidão de nascimento ou RG deles no sistema 
informatizado para verificação. A comissão do Processo de Escolha 
da Escola/SME deverá conferir o número de filhos preenchidos 
no requerimento de inscrição com os documentos anexados no 
sistema informatizado.

 ► Ao final, SALVAR E ENVIAR a inscrição.

3 – REMOÇÃO, MUDANÇA DE MODALIDADE/ESPECIALIDADE E 
SUBSTITUIÇÃO 
Os Professores que desejarem participar da Remoção, Mudança de 
Modalidade/Especialidade e da Substituição para atuar no ano letivo de 
2023 deverão optar no ato da inscrição. 

4 - ATRIBUIÇÃO DE ANO/PERÍODO NA UNIDADE ESCOLAR:
 ► A atribuição de ano/período na Unidade Escolar ocorrerá sob a 

responsabilidade do diretor da escola, de acordo com data prevista 
no cronograma.

 ► As informações fornecidas e os documentos anexados no sistema 
informatizado são de responsabilidade do Professor. Caso haja 
inverdades na documentação ou nas informações apresentadas, 
serão tomadas as medidas cabíveis.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 26/2022-SME
Para parceria voluntária em regime de mútua cooperação com organizações da sociedade civil (OSC’s) mediante termo de colaboração para seleção 
de projeto de musicalização visando o atendimento dos alunos da rede pública municipal, no programa de educação em tempo integral e dos jovens 
jacareienses, atendendo a obrigatoriedade do ensino da música nas escolas nos termos da Lei Federal nº 9.394/1996 e suas alterações, bem como 

o gerenciamento da Orquestra Sinfônica Jovem do Município de Jacareí.
Expediente 122/2022-GAB/SME

PREÂMBULO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Constituem objeto deste chamamento público a recepção e seleção de 
propostas técnicas de Organizações da Sociedade Civil (OSC), sem fins 
lucrativos, visando celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO para 
a consecução de finalidades de interesse público de atendimento dos 
alunos da rede pública municipal, no Programa de Educação em Tempo 

Integral e dos jovens jacareiense, atendendo a obrigatoriedade do ensino 
da música nas escolas nos termos da Lei Federal nº 9.394/1996 e suas 
alterações, bem como o gerenciamento da Orquestra Sinfônica Jovem 
do Município de Jacareí.

UNIDADE CONCEDENTE: Secretaria Municipal de Educação.
I – Do objeto, do valor previsto e da dotação orçamentária.

OBJETO VALOR PREVISTO DO OBJETO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Atendimento dos alunos da rede pública municipal de 
ensino, no Programa de Educação em Tempo Integral e 
dos jovens jacareiense, bem como o gerenciamento da 
Orquestra Sinfônica Jovem do Município de Jacareí.

R$ 559.908,00 02.05.04. 12.361.0004.2422. 3.3.50.43.00

A despesa estimada onerará os recursos para o exercício de 2023 e 
2024, sendo o repasse mensal a partir da formalização do Termo de 
Colaboração. Eventuais prorrogações anuais se baseiam na estimativa 
de valores previstos neste Chamamento, podendo ser ampliado 
o atendimento conforme necessidade da Administração Pública, 
suplementando o montante global previsto para o serviço.

O limite de recursos a ser repassado levará em consideração a dimensão 
e os limites legais da quantidade do público atendido, nas metas/
atividades e serviços ofertados, podendo o valor proposto no plano de 
trabalho sofrer ajuste inferior ou superior, segundo análise da Comissão 
de Seleção, devidamente fundamentada em critérios técnicos.

Cronologia dos prazos desde a disponibilização do edital até a celebração da parceria:
Sequência Descrição Data

1 Publicação do Edital 09/09/2022

2 Recebimento das propostas
13/10/2022 às 09h00 na Secretaria Municipal 
de Educação, localizada na Rua Lamartine 
Delamare, 69 – Centro – Jacareí/SP.

3 Publicação do resultado parcial com a relação das propostas 
apresentadas, no Boletim Oficial e no Portal Educa Jacareí. 21/10/2022

4 Publicação do resultado final das OSC’s aprovadas para execução 
do serviço no Boletim Oficial e no Portal Educa Jacareí. 11/11/2022

DA ABERTURA

O MUNICÍPIO DE JACAREÍ, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob n.º 46.694.139/0001-83, com sede na Praça dos 
Três Poderes, 173, Centro, Jacareí, doravante denominado simplesmente 
MUNICÍPIO, com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/2014 e demais 
normas que regem a matéria, torna público o EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO para seleção de propostas apresentadas por Organizações 
da Sociedade Civil (OSC’s) para atendimento dos alunos da rede pública 
municipal, no Programa de Educação em Tempo Integral e dos jovens 
jacareienses, atendendo a obrigatoriedade do ensino da música nas 
escolas nos termos da Lei Federal nº 9.394/1996 e suas alterações, bem 

como o gerenciamento da Orquestra Sinfônica Jovem do Município de 
Jacareí, por meio de TERMO DE COLABORAÇÃO.

1. DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES
1.1 Os interessados em participar do Chamamento Público poderão 
solicitar esclarecimentos diretamente à COMISSÃO DE SELEÇÃO 
através do e-mail chamamento.sme@edujacarei.sp.gov.br, no que 
tange aos requisitos de participação, no prazo de até 02 (dois) dias úteis 
anteriores ao recebimento das propostas. Após esse período, não serão 
aceitos quaisquer questionamentos.
1.2 No caso de dúvida da proposta apresentada, a Comissão de Seleção 
poderá solicitar esclarecimento diretamente à OSC.
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1.3 Nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei 13.019/2014, a homologação 
deste Chamamento não gera direito à OSC à celebração da parceria.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E CELEBRAÇÃO
2.1 Poderão participar do CHAMAMENTO as Entidades interessadas 
que tenham atuação em atividade pertinente e compatível ao objeto, que 
atendam a todas as exigências deste edital e aos dispositivos da Lei 
Federal nº 9.394/1996, e que comprovem:
I – Serem regidas por normas de organização interna que prevejam, 
expressamente:
a) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de natureza 
educacional, por meio de aulas de música e instrumentos musicais;
b) que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio 
líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que 
preencha os requisitos da Lei 13.019/2014 e cujo objeto social seja, 
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;
c) escrituração conforme princípios fundamentais de contabilidade e 
Normas Brasileiras de Contabilidade.
II – Possuir:
a) no mínimo, um ano de existência, com cadastro ativo, comprovados 
por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da 
parceria ou de natureza semelhante;
c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional 
para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria 
e o cumprimento das metas estabelecidas;
d) A responsabilidade da locação, ou veículo próprio de transporte 
utilizado para execução do serviço, é da OSC.
2.1.1 O Município disponibilizará as salas para formação da Orquestra 
Sinfônica Jovem, no Complexo Educacional Paulo Freire, sendo a OSC 
responsável pela conservação e manutenção das salas disponibilizadas.
2.2 PARA FINS DE CELEBRAÇÃO DA PARCERIA AS OSC’S 
DEVERÃO APRESENTAR:
I - Ofício assinado pelo Presidente da Organização Social, solicitando a 
celebração da parceria para a execução do Plano de Trabalho;
II - Ata de Fundação da entidade, devidamente registrada, que demonstre 
que a mesma está legalmente constituída há mais de 01 (um) ano como 
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos;
III - Cópia da ata da eleição e posse da diretoria em exercício, 
devidamente registrada;
IV - Cópia (simples) do CNPJ atualizado;
V - Cópia de documento que comprove que a Organização da Sociedade 
Civil funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo 
ou contrato de locação;
VI - Cópia do RG e CPF do Presidente da Organização da Sociedade 
Civil;
VII – Prova de regularidade fiscal (certidões negativas) dos seguintes 
órgãos:
a) Fazenda Federal:http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/
certidoes-e-situacao-fiscal;
b) Procuradoria Geral do Estado de São Paulo https://www.dividaativa.
pge.sp.gov.br/da-ic-web/;
c) Do Município de domicílio ou sede do interessado, ou outra equivalente, 
na forma da lei;
d) Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT:  https://www.tst.jus.
br/certidao;
e) Certificado de regularidade do FGTS: https://consulta-crf.caixa.gov.br/
consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf;
VIII - Declaração contendo relação nominal atualizada dos dirigentes e 
conselheiros da Organização da Sociedade Civil, com endereço, número 
e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no 
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB de cada um deles, nacionalidade, estado civil, ocupação 
profissional, endereço domiciliar e telefone;
IX - Certidão contendo o nome do contador responsável pela Organização 
da Sociedade Civil e respectiva cópia da certidão de regularidade do 
Conselho Regional de Contabilidade;
X - Certidão contendo o nome de um gestor indicado pela Organização 
da Sociedade Civil para ser o responsável pelo controle administrativo, 
financeiro e de execução da parceria;
XI - Declaração do tempo de existência da OSC, nos termos do artigo 33, 
inciso V, alínea “a” da Lei n° 13.019/2014;
XII - Declaração de capacidade administrativa, técnica, operacional e 
gerencial para execução ou manutenção das ações previstas no projeto 
nos termos do artigo 33, inciso V, alínea “c” da Lei n° 13.019/2014;
XIII - Declaração de abertura de conta corrente específica para cada 

parceria;
XIV - Declaração atualizada acerca da inexistência no quadro diretivo da 
OSC de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou 
de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, 
bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o 
segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
XV - Declaração que a Organização da Sociedade Civil se compromete 
a atender a Lei Federal nº 12.527/2011 e dar publicidade ao objeto 
pactuado;
XVI - Declaração de que não haverá contratação ou remuneração a 
qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou 
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão 
ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública 
Municipal, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou 
parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
XVII - Declaração que a Organização da Sociedade Civil se compromete 
em aplicar os recursos repassados de acordo com o art. 51 da Lei 
Federal n° 13.019/2014, alterado pela Lei Federal nº 13.204, de 2015, 
bem como prestar contas na forma dos arts. 63 a 68 da mesma lei;
XVIII - Declaração de compromisso na regulamentação de compras e 
contratações, de acordo com a previsão no art. 33 da Lei Federal n° 
13.019/14, alterado pela Lei Federal n° nº 13.204, de 2015;
XIX - Declaração de que a OSC não está impedida de celebrar 
qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos e que, portanto, 
não se submete às vedações previstas no artigo 39 da Lei Federal nº 
13.019/2014;
XX - Declaração de que as exigências contidas nos incisos II, III, VI e 
VII do art. 34 da Lei Federal nº 13.019/2014 foram cumpridas e que 
a documentação pertinente se encontra à disposição do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo para verificação;
XXI - Prova de propriedade (sede própria) ou posse legítima do imóvel 
(Certidão de Matrícula do Imóvel registrada no Cartório de Registro de 
Imóveis) ou ainda contrato de aluguel ou similar e Certidão Negativa 
de Débito Municipal do imóvel, nos casos da Entidade possuir prédio(s) 
próprio(s) ou alugado(s);
XXII - Atestado de funcionamento regular da Organização da Sociedade 
Civil, emitida por autoridade de outro nível de governo;
XXIII - Plano de Trabalho em conformidade com o art. 22 da Lei Federal 
n° 13.019/2014 e suas alterações conforme diretrizes do Anexo II deste 
Edital; 
XXIV – Portfólio Técnico, contendo, no mínimo, os seguintes itens: 
a) Capacidade técnico-operacional da OSC; 
b) Evidências de realização de atividades ou projetos relacionados ao 
objeto da parceria ou de natureza semelhante, contemplando a faixa 
etária prevista neste edital;
c) comprovação da atuação e do tempo de experiência no objeto da 
parceria.
2.3 FICARÁ IMPEDIDA DE CELEBRAR A PARCERIA A OSC QUE:
I – não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja 
autorizada a funcionar no território nacional;
II – esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 
celebrada;
III – tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, 
ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma 
esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração, 
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, 
bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau;
IV – tenha tido as contas rejeitadas pela Administração Pública nos 
últimos cinco anos, exceto se:
a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os 
débitos eventualmente imputados;
b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso 
com efeito suspensivo.
V – tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que 
durar a penalidade:
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a administração;
b) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração 
pública;
c) a prevista no inciso II do art. 73 da Lei Federal n° 13.019/ 2014 
(suspensão temporária da participação em chamamento público e 
impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
da esfera de governa da administração pública sancionadora);
d) a prevista no inciso III do art. 73 da Lei Federal n° 13.019/2014 
(declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou 

https://www.tst.jus.br/certidao
https://www.tst.jus.br/certidao
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celebrar parceria ou contrato com órgão e entidades de todas as esferas 
de governo).
VI – tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em 
decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos;
VII – tenha entre seus dirigentes pessoa:
a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares 
ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da 
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos;
b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a 
inabilitação;
c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem 
os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei Federal n° 
8.429/1992.
VIII – Não se enquadrar nas exigências do item 2.1 deste Edital.
3. DAS OBRIGAÇÕES DA OSC:
3.1 As obrigações da entidade, quanto à execução do objeto da parceria, 
deverão estar descritas na proposta em forma de Plano de Trabalho.
3.2 Movimentar os recursos municipais em conta corrente específica e 
exclusiva, isenta de tarifação, em instituição financeira oficial.
3.3 Cumprir e fazer cumprir as metas pedagógicas e financeiras previstas 
no plano de trabalho aprovado.
3.4 Apresentar mensalmente a prestação de contas financeira e 
anualmente os relatórios técnicos, para efeito de monitoramento 
e avaliação, e o relatório de execução técnico e financeiro, na forma 
exigida pelo Tribunal de Contas, conforme Manual de Prestação de 
Contas e Orientações Gerais disponibilizados no Portal da Educação, 
através do link: https://educajacarei.com.br/.
3.5 Manter em arquivo os documentos originais relativos à prestação de 
contas dos recursos pelo prazo de 10 (dez) anos.
3.6 Manter atualizada a lista de bens pertencentes ao poder público que 
estão em seu poder, bem como a responsabilidade pela preservação e 
cuidado dos bens públicos disponibilizados para efetivação do objeto.
3.7 Divulgar, em atendimento à Lei Federal n° 12.527/2011 (Lei de Acesso 
à Informação), Lei Federal n° 13.019/2014 e também as disposições 
das Instruções Consolidadas do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, pela via eletrônica, em site próprio ou outro meio, e em mural de 
fácil acesso em locais visíveis das sedes, todas as informações sobre 
atividades realizadas e resultados alcançados, bem como: estatuto 
social atualizado; Termos de Ajustes; Plano de Trabalho atualizado; 
relação nominal atual dos dirigentes; valores repassados; remuneração 
individualizada dos dirigentes e empregados com os respectivos nomes, 
cargos ou funções; relatório dos prestadores de serviços com o objeto 
de cada contrato; balanços e demonstrações contábeis e os relatórios 
físico-financeiros de acompanhamentos; regulamento de compras e de 
contratação de pessoal, sob pena de adoção das medidas previstas em 
lei.
3.8 As despesas relacionadas à execução da parceria devem ser 
executadas nos termos do artigo 42, incisos XIX e XX, da Lei Federal n° 
13.019/2014, sendo vedado:
I – utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;
II – pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos 
vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e 
na lei de diretrizes orçamentárias.
3.9 Cabe às Entidades complementar com recursos próprios os gastos 
não previstos no cronograma de desembolso e no plano de recursos 
anualmente aprovados, que excedam o valor repassado mensalmente.
3.10 Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria as despesas 
com remuneração da equipe de trabalho prevista no plano, inclusive de 
pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência 
da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de 
impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas 
rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas, desde que tais 
valores estejam previstos no plano de trabalho e sejam proporcionais ao 
tempo efetivamente dedicado à parceria.
3.10.1 Os valores citados acima devem ser compatíveis com o valor de 
mercado e observar os acordos e as convenções coletivas de trabalho 
e, em seu valor bruto e individual, o teto da remuneração do Poder 
Executivo Federal.
3.10.2  Nos casos em que a remuneração ou encargos forem pagos 
proporcionalmente com recursos da parceria, a organização da 
sociedade civil deverá apresentar na prestação de contas a memória de 
cálculo do rateio da despesa para fins de prestação de contas, vedada a 
duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma 
mesma parcela da despesa.

3.10.3 O pagamento das verbas rescisórias de que trata o item 3.10, 
ainda que após o término da execução da parceria, será proporcional ao 
período de atuação do profissional na execução das metas previstas no 
plano de trabalho.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
4.1 Cabe ao Gestor da Parceria emitir relatórios técnicos de 
monitoramento e avaliação e submeter à Comissão de Monitoramento 
e Avaliação designada, que o aprovará e homologará. O Gestor da 
Parceria poderá solicitar, quando necessário, o apoio do Controle Interno 
do Município quando da elaboração de relatórios. 
4.2 Cabe ao Gestor do Parceria emitir parecer conclusivo anual ao final 
do exercício fiscal, sobre a conformidade do objeto e os resultados 
alcançados durante a execução do Termo de Colaboração, que também 
será submetido à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, 
que o aprovará e homologará.
4.3 Manter acompanhamento dos relatórios, da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação e do Controle Interno, obedecidas às normas 
técnico-operacionais, de acordo com a Lei Federal n° 13.019/2014.
4.4 Disponibilizar e repassar os recursos financeiros previstos para 
a execução do objeto da parceria, de acordo com o cronograma de 
desembolso, comprovada a regularidade do objeto e o cumprimento das 
metas.
4.5 Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto 
deste termo, devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e 
pela correta aplicação dos recursos repassados, disponibilizando um 
SUPERVISOR PEDAGÓGICO para o acompanhamento das atividades 
do Programa de Educação em Tempo Integral.
4.6 Examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros 
repassados à Organização, fiscalizando o adequado uso da verba e o 
cumprimento das cláusulas da parceria.
4.7 Aplicar sanções administrativas decorrentes do artigo 64 da Lei 
Federal n° 13.019/2014, quando verificar que a execução da parceria 
está em desacordo com o plano de trabalho e com as normas deste 
Edital, garantida a defesa prévia.
4.8 A administração pública deverá manter, em seu sítio oficial na 
internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos 
de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento, 
conforme disposto na Lei Federal n° 13.019/2014 e Lei Federal n° 
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
5.1 As propostas referentes a este Chamamento Público 
deverão ser protocoladas, em envelope específico e lacrado, 
no horário, data e local previstos no preâmbulo deste 
Edital.                                                                                                                                                                       
5.2 Os envelopes contendo os documentos deverão ser identificados no 
seu exterior da seguinte forma:

Chamamento Público nº 26/2022 -SME - CELEBRAÇÃO DE 
TERMO DE COLABORAÇÃO.

PROPOSTA DO PLANO DE TRABALHO E PORTFÓLIO TÉCNICO

Razão Social do Proponente:

E-mail:

Telefone:

5.3 Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, ou 
propostas protocoladas fora do prazo estabelecido neste edital.
5.4 As propostas deverão ser apresentadas na forma de PROPOSTA 
única, devendo o PLANO DE TRABALHO estar em conformidade com 
o modelo apresentado, para comprovação dos requisitos pontuados, 
redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
devidamente numerada, assinada na última página e rubricada nas 
demais, por seu responsável legal ou por seu procurador (devidamente 
identificado por meio do estatuto ou procuração), acompanhada do 
Portfolio Técnico da OSC.
5.5 Cada proponente deverá apresentar proposta condizente com a 
realidade praticada para o objeto, passível de avaliação, averiguação 
e ajustes pela Comissão de Seleção, que se utilizará de parâmetros 
de preços praticados pela Administração Pública para cada serviço e 
demanda de atendimento.
5.6 É condição básica para participar deste processo que os projetos 
estejam em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, com o Plano Municipal de Educação e demais legislações 
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cabíveis.
5.7 A Finalidade da proposta é de atender efetivamente os alunos da 
rede pública municipal, no Programa de Educação em Tempo Integral e 
aos jovens jacareienses aplicando o ensino de música nas escolas bem 
como o gerenciamento da Orquestra Sinfônica Jovem do Município de 
Jacareí.
5.8 Meta de Atendimento total prevista de 1.790 alunos distribuídos da 
seguinte forma:
a) capacidade de atendimento em escolas de tempo integral: 68 turmas 
(1.360 alunos);
b) capacidade de atendimento em oficinas de musicalização instrumental: 
430 alunos.
5.8.1 O número total de atendimentos poderá sofrer alteração, conforme 
a necessidade da Administração Pública. 
Metas Pedagógicas:
a) Oferecer uma educação musical, equitativa e de qualidade aos alunos 
que participam das oficinas de musicalização nas escolas do Programa 
de Educação em Tempo Integral e que contribua com sua formação 
socioemocional;
b) Capacitar e promover formação continuada aos monitores que 
atuarão nas Oficinas do Programa de Educação em Tempo Integral, com 
acompanhamento pedagógico da Equipe Técnica da Orquestra e da 
Secretaria Municipal de Educação;
c) Garantir a formação de novos músicos para integrar a “Orquestra 
Sinfônica Jovem do Município de Jacareí”, bem como o contínuo 
aperfeiçoamento de suas habilidades musicais;
d) Realizar concertos/atividades didáticas e artísticas em diferentes 
espaços, indicados pela Secretaria Municipal de Educação;
e) Participar de eventos socioculturais e atividades municipais e 
intermunicipais, representando o município e divulgando as práticas 
educativas de musicalização realizadas na rede municipal de ensino; 
f) Estimular o envolvimento e fomentar participação da sociedade civil, 
nas atividades que visem o desenvolvimento artístico e cultural da 
população.
5.10 Metas administrativas / financeiras:
a) Prover ao alcance do objeto da parceria recursos humanos com 
formação técnica para composição dos cargos necessários ao 
atendimento do Plano de Trabalho:

Cargo Quantidade Jornada 
semanal

Diretor Artístico / Maestro 1 40

Orientador / Coordenador Pedagógico 1 30

Orientador / Coordenador Musical 1 20

Coordenador Administrativo / RH 1 40

Professores Orquestra 12 8

Monitores Oficina de Musicalização 20 24

Monitor Orquestra 2 24

b) Prover ao objeto da parceria a utilização dos recursos abrangendo os 
aspectos essenciais ao seu desenvolvimento, tais como:
    - organização de viagens (transporte e alimentação) para fomentar as 
apresentações musicais dos alunos;
    - aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de consumo 
(pedagógicos, didáticos, material de expediente, entre outros);
    - outros custos diretos e indiretos relacionados à execução do objeto.
5.11 A capacitação e formação continuada, para equipe técnica é de 
responsabilidade da OSC, podendo a Administração Pública promover 
encontros de formação continuada para integração dos projetos políticos 
pedagógicos da OSC com o da rede pública municipal.
5.12 A equipe gestora e educadores deverão participar das reuniões, 
palestras e formações de acordo com o planejamento e calendário da 
SME.

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
6.1 Os documentos referentes a este Chamamento Público deverão ser 
protocolados, em envelope específico e lacrado, no horário, data e local 
previstos no preâmbulo deste Edital.
6.2 Os envelopes contendo os documentos deverão ser identificados no 
seu exterior da seguinte forma:

Chamamento Público nº 26/2022 -SME - CELEBRAÇÃO DE 
TERMO DE COLABORAÇÃO.

DOCUMENTAÇÃO 

Razão Social do Proponente:

E-mail: 

Telefone: 

6.3 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em 
conformidade com o item 2.2 deste Edital, assinados pelo representante 
legal da OSC, preferencialmente organizados na ordem do Edital.
6.4 Não serão aceitos documentos submetidos por qualquer outro meio, 
ou protocolados fora do prazo estabelecido neste Edital.
6.5 Após o recebimento dos documentos pela Comissão de Seleção não 
será permitida a inclusão de qualquer outro no envelope, bem como a 
substituição dos documentos ora exigidos, ressalvado o disposto no item 
7.8 deste Edital.

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DE SEU PROCEDIMENTO
7.1 A entrega dos envelopes ocorrerá:
LOCAL: na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua 
Lamartine Delamare, 69, Centro, Jacareí/SP.
DATA: 13/10/2022
HORÁRIO: 09h00.
7.2 A Comissão de Seleção a ser previamente designada, procederá 
com a abertura do envelope PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO para que 
os membros da Comissão possam examinar.
7.2.1 Poderá a Comissão de Seleção suspender a sessão a qualquer 
momento.
7.3 A Comissão de Seleção processará e julgará as propostas.
7.4 A Comissão de Seleção emitirá julgamento fundamentado de acordo 
com os termos estabelecidos neste Edital.
7.5 A Comissão de Seleção analisará as propostas verificando a clareza, 
objetividade, detalhamento e consistência, julgará e classificará as 
propostas, registrando em Ata. 
7.6 A proposta poderá ser julgada desconsiderada e/ou passível de 
adequação, conforme item 7.8 do presente edital, por decisão da 
Comissão de Seleção, quando não atender aos requisitos do Edital.
7.7 Na hipótese da OSC selecionada não apresentar os documentos 
exigidos neste Edital, será desclassificada por inabilitação. 
7.8 Estando alguma certidão ou documento com data de validade 
vencida ou expirado, ou ainda, mesmo tendo sido apresentada com erro 
formal, a OSC poderá ser intimada, a critério da Comissão de Seleção, 
por decisão fundamentada, no caso concreto, a regularizar a situação 
ou apresentar justificativa da impossibilidade no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, sem prejuízo da interposição de respectivo recurso.

8. DA FORMA DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
8.1. Além das OSC(s), qualquer cidadão é parte legítima para impugnar 
o presente Edital e seus anexos, mediante manifestação endereçada 
à Secretaria Municipal de Educação e protocolada através do e-mail 
chamamento.sme@edujacarei.sp.gov.br, no prazo de até 02 (dois) dias 
anteriores à data marcada para a apresentação das propostas, que será 
no dia 13/10/2022.
8.2. A análise das eventuais impugnações sobre o teor do presente 
Edital e seus anexos caberá à Secretaria Municipal de Educação, em 
decisão irrecorrível que poderá ser precedida de manifestação técnica.
8.3. Sendo acolhida alguma impugnação que implique em alteração dos 
termos do Edital, a decisão da Secretaria Municipal de Educação poderá 
determinar a adequação dos prazos inicialmente estabelecidos, caso a 
alteração afete a formulação de propostas ou o princípio da isonomia.
8.4. Não será conhecida qualquer impugnação:
- Interposta fora do prazo determinado neste Edital;
- Por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 
requerimento como representante da OSC.
8.5. As respostas às impugnações e recursos, além da publicação no 
Boletim Oficial do Município, serão juntadas nos autos do processo de 
Chamamento Público.
8.6. A impugnação feita tempestivamente pela OSC não a impedirá de 
participar do Chamamento Público definido neste Edital.

9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO
9.1. A Comissão de Seleção selecionará e classificará as propostas 
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inscritas, de acordo com os seguintes critérios e pontuações:

COMPONENTE
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA

Portfólio Técnico
Capacidade técnico-operacional da OSC, por meio de 
experiência comprovada no portfólio de realizações 
na gestão de atividades ou projetos relacionados ao 
objeto da parceria.

•	Grau pleno de atendimento (5,0 pontos)

•	Grau satisfatório de atendimento (até 4,0 
pontos)

•	O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório (0,0 ponto)

5 pontos

Plano de Trabalho

Informações sobre ações a serem executadas, 
metas a serem atingidas, indicadores que aferirão o 
cumprimento das metas e prazos para a execução 
das ações e para o cumprimento das metas, em 
conformidade com os anexos I e II.

•	Grau pleno de atendimento (15,0 pontos)

•	Grau satisfatório de atendimento (até 14,0 
pontos)

•	O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório (0,0 ponto)

15 pontos

PONTUAÇÃO MÁXIMA 20 pontos

9.1.1. Grau pleno de atendimento – texto com informações completas 
sobre o tema, tecnicamente compatíveis e atendendo as prescrições 
do Edital e seus anexos; correção e precisão na abordagem do tema; 
grau (profundidade) de abordagem e domínios dos temas; coerência e 
integração da proposta com estrutura especificada no Edital; clareza e 
objetividade da exposição. 
9.1.2. Grau satisfatório de atendimento – texto com informações 
mínimas para compreensão do tema; demonstrando parcial domínio 
do tema e parcial coerência e integração da proposta, com pouca 
objetividade ou clareza. 
9.1.3. Não atendimento ou atendimento insatisfatório – texto com 
informações incompletas não possibilitando a compreensão do tema ou 
apresentando informações antagônicas e erros graves na abordagem 
do tema ou não abordando o tema indicado; as informações não 
correspondem ao solicitado no Edital.
9.2. Em caso de empate na pontuação final entre as OSC’s, será melhor 
classificada a OSC que:
a) obtiver maior pontuação no Plano de Trabalho;
b) obtiver maior pontuação no Portfólio Técnico;
c) obtiver maior tempo de experiencia comprovado na realização do 
objeto da parceria.
9.3. Será considerada classificada a OSC que obtiver nota igual ou 
superior a 11 (onze) pontos e não zerar em nenhum dos itens constantes 
nos Critérios para a avaliação do Portfólio Técnico e Plano de Trabalho.

10. DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS OSC’S PARTICIPANTES
10.1 Após a análise das propostas, pela Comissão de Seleção, o 
Município divulgará o resultado no Boletim Oficial do Município e no Portal 
Educa Jacareí, cuja publicação servirá para cientificar os proponentes do 
resultado.
10.2 As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de Termo 
de Colaboração.
10.3 A organização da sociedade civil proponente poderá apresentar 
recurso da classificação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
data da publicação do resultado preliminar.
10.4 O prazo para apresentação do recurso será contado a partir do 
próximo dia útil após a publicação, incluindo-se o dia do vencimento 
como data final.

11. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSOS E CONTRARRAZÕES DO RESULTADO FINAL
11.1. A interposição de RECURSO e as CONTRARRAZÕES deverão 
ser formuladas por escrito e igualmente entregues à COMISSÃO 
DE SELEÇÃO, protocoladas através do e-mail chamamento.sme@
edujacarei.sp.gov.br, no prazo de 5 (cindo) dias úteis contados da 
publicação.
11.2. Em sede de recurso e contrarrazões, não serão admitidas razões 
acerca do teor do edital e a juntada de novos documentos que não 
estejam contidos na proposta originalmente apresentada.
11.3. Não serão conhecidos recursos ou contrarrazões interpostos fora 
do prazo.
11.4 Não caberá novo recurso contra a decisão final decisão.

12. DA HOMOLOGAÇÃO E DO RESULTADO FINAL DO CERTAME
12.1 Após a análise dos recursos, pela Comissão de Seleção, a 
classificação final será submetida à homologação da Secretária Municipal 

de Educação, que será publicada no Boletim Oficial do Município e no 
Portal Educa Jacareí.

13. DAS CONDIÇÕES PARA A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE 
COLABORAÇÃO
13.1. As contratações serão realizadas nos termos da Lei Federal nº 
13.019/2014 e demais normas estabelecidas por esse edital.
13.2. A habilitação neste Edital não garante ao proponente que sua 
proposta seja efetivamente contratada pela Administração.
13.3. Para fins de contratação, os proponentes aprovados serão 
convocados pela Secretaria Municipal de Educação, e terão o prazo de 
10 (dez) dias corridos para apresentação do novo Plano de Trabalho com 
as adequações que se fizerem necessárias.
13.4. Após a elaboração do Termo de Colaboração, a OSC aprovada 
será convocada para assinatura do referido Termo no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis.

14. DA PUBLICIDADE
14.1 Todos os atos relativos à presente Seleção serão publicados no 
Boletim Oficial do Município e no Portal Educa Jacareí.

15. DOS VALORES 
15.1 O valor total previsto da presente parceria é de R$ 559.908,00 
(quinhentos e cinquenta e nove mil novecentos e oito reais) sendo 
dividido da seguinte forma:
a) 12 parcelas de R$ 45.300,00 (quarenta e cinco mil e trezentos 
reais) para cumprimento do plano de trabalho, totalizando R$ 
543.600,00 (quinhentos e quarenta e três mil e seiscentos reais) que 
serão transferidos à OSC, mensalmente, na forma do cronograma de 
desembolso constante no plano de trabalho, sendo que as parcelas 
subsequentes à primeira apenas serão liberadas após aprovação da 
prestação de contas das parcelas precedentes, respeitado o disposto no 
Termo de Colaboração;
b) R$ 16.308,00 (dezesseis mil trezentos e oito reais), que representa 
o equivalente a 3% (três por cento) da somatória das parcelas (12 
parcelas), para auxilio de transporte e alimentação quando houver 
apresentações oficiais intermunicipais e/ou participação em campeonatos 
da Orquestra Sinfônica Jovem e apresentações dos alunos da rede 
municipal participantes das oficinas de musicalização. O auxilio deverá 
ser solicitado com antecedência de, no mínimo, 30 dias para emissão 
da autorização e repasse do valor, conforme instruções emanadas no 
Manual de Prestação de Contas e Orientações Gerais disponibilizados 
no Portal da Educação.
15.2 Havendo saldo remanescente do repasse de recursos anteriores, em 
decorrência de ações previstas no plano de trabalho e não executadas,  
o valor do repasse subsequente poderá ser recalculado, sendo subtraído 
do valor do repasse o referido saldo remanescente, garantindo-se que, 
ao final de cada período de avaliação, seja disponibilizado o montante de 
recursos necessários à execução do objeto da parceria.
15.2.1 Não serão computados como saldo remanescente os valores 
referentes a compromissos já assumidos pela OSC para alcançar os 
objetivos da parceria, bem como os recursos referentes às provisões 
para liquidação de encargos.
15.3 É vedada a realização de despesas, à conta dos recursos destinados 
à parceria, para finalidades diversas ao objeto pactuado, mesmo que em 
caráter de urgência.
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15.4 O valor do repasse somente será objeto de reajuste após decorrido 
um ano da data da contratação, ou do último reajuste, cuja formalização 
se dará mediante aditamento, tomando-se por base a variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou qualquer índice 
que venha a substituí-lo.
15.5 O valor do reajuste será aplicado no mês subsequente a 
formalização do aditamento.
15.6 A forma de extinção, dissolução e o prazo da parceria será conforme 
previsto no Termo de Colaboração.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. O dirigente da OSC é responsável pela fidelidade e legitimidade 
das informações prestadas e dos documentos apresentados. A falsidade 
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 
nele contidas implicará na desclassificação da proposta no plano de 
trabalho e na imediata desconsideração da intenção de firmação do 
termo de colaboração, bem como a adoção, se for o caso, das medidas 
cabíveis para a responsabilização em outras esferas, inclusive penal.
16.2. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e o Município NÃO será responsável 
por tais custos, independentemente da condução ou do resultado deste 
Chamamento Público.
16.3. A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos 
por meio da parceria não gera vínculo trabalhista com a Administração 
Pública, nem tampouco a inadimplência da OSC em relação aos encargos 
trabalhistas não transfere à Administração Pública a responsabilidade por 
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do termo de colaboração ou 
restringir a sua execução.
16.4. A simples formalização da entrega da proposta implica o perfeito 
entendimento e aceitação, pelo proponente, de todos os termos 
deste Edital, não sendo consideradas posteriores alegações de não 
entendimento ou de interpretação errônea das regras e condições 
previstas neste Edital.
15.5. Com a formalização da entrega das propostas os proponentes 
declaram:
I – que atende às condições de participação no Chamamento Público e 
assim eximirá a Administração do disposto no artigo 10 da Lei Federal nº 
8.429/1992 e posteriores alterações;
II – que tomou conhecimento de todas as informações e locais para o 

cumprimento das obrigações relacionadas ao objeto do Chamamento 
Público;
III – que assume a inteira responsabilidade pela perfeita execução do 
objeto que está sendo chamado à parceria, se for vencedora, e adere 
plenamente aos termos do presente Edital como integrante do Termo de 
Colaboração que resultar independentemente de sua transcrição;
IV – que assegura que inexiste impedimento legal para celebrar parceria 
com a Administração Pública;
V – que atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho.
16.5. A parceria celebrada na forma prevista terá vigência de 12 (doze) 
meses, prorrogáveis por iguais períodos a critério da Administração 
Pública, até o limite de 60 (sessenta) meses.
16.6. O presente Edital encontra-se disponível gratuitamente pela 
Internet, no endereço eletrônico www.jacarei.sp.gov.br e no Portal da 
Educação.
16.7. Cabe a Secretaria Municipal de Educação deliberar sobre as 
questões omissas nesse edital.
16.8. O repasse do valor é para total execução do plano de trabalho.
16.9. Este edital entrará em vigor na data de sua publicação.
16.10. Constituem anexos do presente edital, dele fazendo parte 
integrante:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II – Diretrizes para Elaboração da Proposta de Plano de Trabalho;
Anexo III - Declaração Contendo Relação Nominal Atualizada dos 
Dirigentes e Conselheiros da Organização da Sociedade Civil;
Anexo IV – Declaração de Ciência, Concordância e Veracidade das 
Informações;
Anexo V – Declaração, da OSC, de que atende aos requisitos para a 
celebração do termo de colaboração e de que não incorre nas vedações 
previstas na legislação de regência para a formalização da aludida 
parceria;
Anexo VI – Declaração, da OSC, sobre a detenção de condições 
materiais, inclusive recursos humanos para a celebração da parceria;
Anexo VII – Declaração de Abertura de Conta Bancária Específica;
Anexo VIII – Minuta do Termo de Colaboração;
Jacareí, 05 de setembro de 2022.

MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

I - MODALIDADE DA PARCERIA
Termo de Colaboração nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014.
II – PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, até o limite 
de 60 (sessenta) meses.
III - PÚBLICO ALVO
a) Programa de Educação em Tempo Integral - alunos da rede municipal 

de ensino devidamente matriculados no Programa;
b) “Orquestra Sinfônica Jovem do Município de Jacareí” - alunos 
regularmente matriculados nas escolas públicas e particulares do 
Município, ou em cursos técnicos, com idade mínima de 10 (dez) anos e 
máxima de 18 (dezoito) anos.

IV – LOCAIS
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EMEF Adélia Monteiro Estrada Municipal Francisco Eugênio Bicudo, nº 35 – 
Campo Grande CEP: 12.318-650

EMEF Barão de Jacareí Praça Independência, nº 369 – São João CEP: 12.322-570

EMEF Profª Cláudia Maria Gaspar Queiróz do Prado Rua Junqueira Freire, nº 60 – Jd. Santa Marina
CEP: 12.312-540

EMEF Profª Conceição Aparecida Magalhães Silva Rua Exp. Lourenço Nogueira, nº 211 – Jardim Paraíso
CEP: 12.300-000

EMEF Profª Maria Luiza de Souza Pinto Vasques Estrada do Imperador, nº 196 – Rio Comprido
CEP: 12.305-470

EMEIF Presbítero Mábito Shoji Rua Cecília Meireles, nº 10 – Veraneio Ijal CEP: 12.326-825

EMEF Profª Maria Tereza Ganassali de Oliveira Rua Finlândia, nº 425 – Jardim Colônia CEP: 12.315-040

EMEF Profª Ricardina dos Santos Moraes Rua Graça Aranha, nº 121 – Nova Esperança
CEP: 12.324-370

Orquestra Sinfônica Jovem 
do Município de Jacareí Complexo Educacional Paulo Freire Av. Eng. Davi Monteiro Lino, 3595 – Jardim Marcondes

CEP: 12.305-021

O atendimento do Programa de Educação em Tempo Integral poderá sofrer alterações conforme necessidade da Administração Pública.

http://www.jacarei.sp.gov.br
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V - OBJETO
Desenvolver o Projeto de Musicalização para atendimento dos alunos 
da rede pública municipal, atendendo a obrigatoriedade do ensino de 
música nos termos da Lei Federal nº 9.394/1996 e suas alterações,  com 
o desenvolvimento e monitoria de  oficinas no Programa de Educação em 
Tempo Integral favorecendo assim o acesso e o aprendizado  da música 
de forma a ampliar a oportunidade de aperfeiçoamento instrumental.
Realizar a Gestão da “Orquestra Sinfônica Jovem do Município de 
Jacareí”com a oferta de formação musical à adolescentes e jovens 
jacareienses, com o intuito de:
a) promover o desenvolvimento integral dos alunos, através de 
atividades extra curriculares visando atingir todos os aspectos de sua 
vida: educacional, emocional, social, afetivo e cultural;
b) desenvolver nos alunos as aptidões artísticas específicas e uma 
ampliação global da personalidade com atividades expressivas, 
sensibilizadoras e criativas.

VI – JUSTIFICATIVA
A Lei Municipal nº 4.061, de 26 de fevereiro de 1998 criou a “Orquestra 
Sinfônica Jovem do Município de Jacareí”.
A Lei Federal nº 11.769/2008, acresce ao artigo 26 da Lei Federal nº 
9.394/1996,  o parágrafo  6º, dispondo que a música deverá ser conteúdo 
obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de Arte. 
Assim, a partir de atividades desenvolvidas com alunos que integram 
as turmas de Programa de Educação em Tempo Integral e também nas 
aulas práticas e teóricas da “Orquestra Sinfônica Jovem do Município 
de Jacareí”, da participação em eventos e concursos representando a 
Secretaria Municipal de Educação de Jacareí, espera-se que a gestão 
da Orquestra atue de forma a ampliar e garantir o acesso à cultura, ao 
aprendizado da música, com foco no aperfeiçoamento das qualidades 
musicais de todos os alunos.
Para atendimento da demanda educacional  e de gestão da Orquestra 
Sinfônica de Jacareí, faz-se necessária a parceria em regime de mútua 
cooperação com Organizações da Sociedade Civil (OSC’S), mediante 
termo de colaboração para o atendimento em oficinas e aulas de musi-
calização instrumental e canto coral  com crianças, adolescentes, jovens 
e adultos com faixa etária entre 10 a 18 anos, visando cumprir a deman-
da do município e garantir que a gestão da orquestra e os projetos em 
que está envolvida sejam desenvolvidos com o máximo de qualidade, 
engrandecendo cada vez mais o nome do Município e as ações vincula-
das à Secretaria Municipal de Educação.  

VII - OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS
•	 Oferta de atividades de musicalização aos alunos da Rede 

Municipal de Ensino de Jacareí;
•	 Oferta de aulas de musicalização instrumental e canto coral a 

adolescentes, jovens e adultos que residem no município de 
Jacareí; 

•	 Cumprimento do Plano de Trabalho, nos aspectos Pedagógico, 
Administrativo e Financeiro;

•	 Integração com a comunidade escolar e local.

VIII - METAS
a) Meta de Atendimento total prevista de alunos distribuídos da seguinte 
forma:
- capacidade de atendimento em escolas de tempo integral: 68 turmas 
(1360 alunos);
- capacidade de atendimento em oficinas de musicalização instrumental: 
430 alunos.
b) Metas Pedagógicas:
•	 Oferecer uma educação musical, equitativa e de qualidade aos 

alunos que participam das oficinas de musicalização nas escolas 
do Programa de Educação em Tempo Integral e que contribua com 
sua formação socioemocional;

•	 Capacitar e promover formação continuada aos monitores que 
atuarão nas Oficinas do Programa de Educação em Tempo 
Integral, com acompanhamento pedagógico da Equipe Técnica da 
Orquestra e da Secretaria Municipal de Educação;

•	 Garantir a formação de novos músicos para integrar a “Orquestra 
Sinfônica Jovem do Município de Jacareí”, bem como o contínuo 
aperfeiçoamento de suas habilidades musicais;

•	 Realizar concertos/atividades didáticas e artísticas em diferentes 
espaços, indicados pela Secretaria Municipal de Educação;

•	 Participar de eventos socioculturais e atividades municipais e 
intermunicipais, representando o município e divulgando as 
práticas educativas de musicalização realizadas na rede municipal 
de ensino; e

•	 Estimular o envolvimento e fomentar participação da sociedade 
civil, nas atividades que visem o desenvolvimento artístico e cultural 
da população. 

c) Metas Administrativas/financeiras:
•	  Prover ao alcance do objeto da parceria recursos humanos com 

formação técnica para composição dos cargos necessários ao 
atendimento do Plano de Trabalho:

Cargo Quantidade Jornada 
semanal

Diretor Artístico / Maestro 1 40
Orientador / Coordenador Pedagógico 1 30
Orientador / Coordenador Musical 1 20
Coordenador Administrativo / RH 1 40
Professores Orquestra 12 8
Monitores Oficina de Musicalização 20 24
Monitor Orquestra 2 24

•	 Prover ao objeto da parceria a utilização dos recursos abrangendo 
os aspectos essenciais ao seu desenvolvimento, tais como:

    - organização de viagens (transporte e alimentação) para fomentar as 
apresentações musicais dos alunos;
    - aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de consumo 
(pedagógicos, didáticos, material de expediente, entre outros);
    - outros custos diretos e indiretos relacionados à execução do objeto.

IX - INDICADORES A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DAS METAS E MEIOS DE VERIFICAÇÃO.
META 1. Oferecer uma educação musical, equitativa e de qualidade 
aos alunos que participam das oficinas de musicalização nas escolas 
do Programa de Educação em Tempo Integral e que contribua com sua 
formação socioemocional.
Indicador:
Garantir que todas as turmas do Programa de Educação em Tempo 
Integral, tenham oficinas de musicalização.
Meios de Verificação:
- Relatório trimestral de acompanhamento das oficinas a ser elaborado 
pela Supervisão Pedagógica da SME.
- Visitas de monitoramento e alinhamento das equipes técnicas da SME.
- Avaliação semestral da equipe gestora das escolas que possuem o 
Programa de Educação em Tempo Integral.
- Pesquisa de Satisfação dos pais e alunos com a oficina oferecida.
META 2. Capacitar e promover formação continuada aos monitores que 
atuarão nas Oficinas do Programa de Educação em Tempo Integral, com 
acompanhamento pedagógico da Equipe Técnica da Orquestra e da 
Secretaria Municipal de Educação.
Indicadores:
- Acompanhamento sistemático das oficinas de musicalização no Pro-
grama de Educação em Tempo Integral.
- Análise qualitativa dos registros da formação executada pelo docente/
formador.
- Análise qualitativa dos registros dos resultados das aprendizagens e 
desenvolvimento dos monitores que participaram da formação.
Meios de Verificação:
- Documentos que contenham registros das atividades de formação 
realizadas, como: Planejamento, listas de presença, fotos, vídeos, 
relatórios, entre outros.
- Documentos que contenham registros dos resultados das aprendizagens 
e desenvolvimento dos monitores que participaram das formações, 
como: Planejamento, listas de presença, fotos, vídeos, relatórios, entre 
outros.
META 3. Garantir a formação de novos músicos para integrar a 
“Orquestra Sinfônica Jovem do Município de Jacareí”, bem como o 
contínuo aperfeiçoamento de suas habilidades musicais.
Indicadores:
- Garantir anualmente o ingresso de novos alunos, residentes em 
Jacareí, para participar da “Orquestra Sinfônica Jovem do Município de 
Jacareí”.
- Análise qualitativa do desenvolvimento dos alunos através de avaliação 
das atividades realizadas nas aulas. 
Meios de Verificação:
- Publicação de novos editais de seleção de alunos para as aulas de 
musicalização e posterior ingresso na “Orquestra Sinfônica Jovem do 
Município de Jacareí”.
- Relatório documentando as atividades realizadas nas aulas de música 
e o acompanhamento da frequência e avaliação destes alunos, confor-
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me critérios previamente estabelecidos.
- Relatórios das atividades de formação, emitidos pela OSC que 
contenham documentos como: Planejamento, listas de presença, fotos, 
vídeos, relatórios, entre outros.
META 4. Realizar concertos/atividades didáticas e artísticas em 
diferentes espaços, indicados pela Secretaria Municipal de Educação.
Indicadores:
- Análise quantitativa e qualitativa de relatórios de atividades emitidos 
pela OSC que comprovem a realização dos eventos através de fotos, 
publicações em redes sociais oficiais.
- Análise da pesquisa de satisfação dos pais/responsáveis e alunos.
Meios de Verificação:
- Registro de atividades e eventos com a participação da comunidade 
escolar.
- Registro de apresentações/concerto de encerramentos com alunos das 
oficinas de musicalização do Programa de Educação em Tempo Integral.
- Registro de apresentações/concerto da “Orquestra Sinfônica Jovem do 
Município de Jacareí”.
- Pesquisa de satisfação dos pais/responsáveis e alunos.
META 5. Participar de eventos socioculturais e atividades municipais 
e intermunicipais, representando o município e divulgando as práticas 
educativas de musicalização realizadas na rede municipal de ensino.
Indicadores:
- Análise quantitativa e qualitativa das listas de presenças e registros das 
atividades realizadas.
- Análise das comprovações das realizações dos eventos através de 
fotos, publicações em redes sociais oficiais.
- Análise da pesquisa de satisfação dos munícipes.
Meios de Verificação:
- Cronograma de atividades e eventos com a participação da comunidade 
local.
- Cronograma de eventos periódicos como: Abertura do Ano Letivo 

aos Professores, Apresentação dos Programas da SME; Participação 
em Eventos do Município de Jacareí; Participação no Desfile de 7 de 
setembro, Concertos, Atividades didáticas em escolas, e outros.
- Participação em Campeonatos e Concursos representando o Município.
- Pesquisa de satisfação dos munícipes.
META 6. Estimular o envolvimento e fomentar participação da sociedade 
civil, nas atividades que visem o desenvolvimento artístico e cultural da 
população.
Indicador:
Garantir a participação dos munícipes em eventos com a presença 
da “Orquestra Sinfônica Jovem do Município de Jacareí”, ampliando a 
divulgação da agenda de apresentações.
Meios de Verificação:
- Planejamento das ações.
- Divulgação da agenda de apresentação da “Orquestra Sinfônica Jovem 
do Município de Jacareí”.
- Registro dos eventos através de fotos, publicações em redes sociais 
oficiais e outros.
META 7. Prover ao alcance do objeto da parceria recursos humanos com 
formação técnica para composição dos cargos necessários.
Indicador:
Garantir o atendimento da demanda com recurso humano especializado.
Meios de Verificação:
- Registro de acompanhamento da OSC.
- Prestação de contas demonstrando a efetivação financeira.
META 8. Prover ao objeto da parceria a utilização dos recursos 
abrangendo os aspectos essenciais ao seu desenvolvimento.
Indicador:
Garantir a execução do Plano de Trabalho.
Meios de Verificação:
- Planejamento das ações.
- Prestação de contas demonstrando a efetivação financeira.

ANEXO II
DIRETRIZES BÁSICAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Para realização de proposta de trabalho, em seu projeto proposto a OSC 
deverá conter Plano de Trabalho descrevendo de forma minuciosa todos 
os aspectos técnicos, organizacionais e documentais necessários para 
desenvolvimento deste Objeto. 
A formulação do Plano de Trabalho a ser apresentado pela OSC para 
este objeto deverá estar de acordo as legislações pertinentes e com as 
diretrizes dispostas neste Edital, contendo:
I - dados cadastrais da organização da sociedade civil, de seus 
representantes legais e do responsável técnico pelo projeto ou pela 
atividade abrangidos pela parceria e responsável pela Prestação de 
Contas;
II - apresentação e histórico da organização da sociedade civil, contendo 
breve resumo da sua área de atuação; 
III - objeto da parceria; 
IV- público alvo; 
V - o prazo para execução do objeto da parceria; 
VI - o valor global para a execução do objeto; 
VII - a descrição do objetivo geral e dos objetivos específicos da parceria; 
VIII - a descrição dos resultados que se pretende alcançar com a parceria; 
IX - a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas 
e prazos; 
X - a definição dos indicadores e dos meios de verificação a serem 
utilizados para aferição do cumprimento das metas e avaliação dos 
resultados; 
XI - as ações a serem executadas para o alcance das metas, dos 
objetivos e dos resultados da parceria;
XII - cronograma de desembolso em consonância com as metas e ações 
a serem executadas; 
XIII - a estimativa das despesas a serem realizadas, incluindo os custos 
indiretos necessários à execução do objeto; 
XIV - o método de monitoramento e controle das ações a serem 
executadas;
XV - Relação de isenções e imunidades fiscais que a Entidade possui, 
conforme legislações vigentes;
XVI - sustentabilidade do Projeto;
XVII - comunicação/meios de divulgação do Projeto e da Prestação de 
Contas.
A estimativa das despesas de que trata o subitem XIII, deverá incluir 
os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos 
apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras 
parcerias da mesma natureza, tais como três cotações, tabelas de 
preços de associações profissionais, publicações especializadas ou 

quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público.
O preenchimento dos itens a serem avaliados, deverá se dar com toda a 
clareza possível, sendo importante que a Organização da Sociedade Civil 
anexe também ao PLANO DE TRABALHO todo o material, documentos, 
planilhas e detalhamento de projetos, se for o caso, que possam dar 
mais evidências aos seus objetivos no Termo de Colaboração. 

Informações necessárias para a Elaboração do Plano de Aplicação 
de Recursos
Para a elaboração do Plano de Aplicação de Recursos deverá ser 
observada pela Organização da Sociedade Civil que: 
a) A Secretaria Municipal de Educação poderá disponibilizar à OSC os 
recursos necessários, já existentes no Complexo Educacional Paulo 
Freire, para auxiliar no desenvolvimento da Orquestra Sinfônica Jovem 
do Município de Jacareí;
b) Os materiais permanentes eventualmente adquiridos serão 
incorporados ao patrimônio do Município ao término da parceria, bem 
como materiais relacionados ao objeto da parceria;
c) O valor total previsto da presente parceria é de R$ 559.908,00 
(quinhentos e cinquenta e nove mil novecentos e oito reais) sendo 
dividido da seguinte forma:
- 12 parcelas de R$ 45.300,00 (quarenta e cinco mil e trezentos reais) 
para cumprimento do plano de trabalho, totalizando R$ 543.600,00 
(quinhentos e quarenta e três mil e seiscentos reais) que serão 
transferidos à OSC, mensalmente, na forma do cronograma de 
desembolso constante no plano de trabalho, sendo que as parcelas 
subsequentes à primeira apenas serão liberadas após aprovação da 
prestação de contas das parcelas precedentes, respeitado o disposto no 
Termo de Colaboração;
- R$ 16.308,00 (dezesseis mil trezentos e oito reais), que representa 
o equivalente a 3% (três por cento) da somatória das parcelas (12 
parcelas), para auxilio de transporte e alimentação quando houver 
apresentações oficiais intermunicipais e/ou participação em campeonatos 
da Orquestra Sinfônica Jovem e apresentações dos alunos da rede 
municipal participantes das oficinas de musicalização. O auxilio deverá 
ser solicitado com antecedência de, no mínimo, 30 dias para emissão 
da autorização e repasse do valor, conforme instruções emanadas no 
Manual de Prestação de Contas e Orientações Gerais disponibilizados 
no Portal da Educação.
d) Os funcionários / prestadores da organização da sociedade civil 
deverão estar devidamente identificados durante a execução da parceria.
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MODELO DO PLANO DE TRABALHO

1 - Dados Cadastrais
Nome da OSC: 

CNPJ:                                                     Inscrição Municipal:  
Endereço (sede):

Rua/Avenida                                                                                              nº

Bairro:                                            Município:                                           UF:   

CEP:  

Telefone:                                        E-mail: 

Homepage: 

2 - Identificação do responsável legal da OSC 
Nome do Presidente da OSC: 
RG nº: 

CPF nº:

E-mail: 

Telefone:  
Vigência do Mandato da Diretoria Atual:

3 - Identificação do responsável técnico pelo projeto
Nome do responsável técnico pedagógico: 
RG nº:

CPF nº:

E-mail: 

Telefone: 

4 - Identificação do responsável pelo acompanhamento da Prestação de Contas: 
Nome do responsável pelo acompanhamento da Prestação de Contas: 
RG nº:

CPF nº:

E-mail: 

Telefone: 

5 - Histórico da organização da sociedade civil, contendo breve resumo da sua área de atuação:
6 - Identificação do Objeto: (Descrição do Objeto do Chamamento Público) 
7 - Público alvo: (definido no Edital de Chamamento Público) 
8 - Prazo para execução do objeto da parceria:
Início: (Previsão em mês/ano) 
Término: (Previsão em mês/ano)  
9 - Descrição do objetivo geral e dos objetivos específicos da parceria:
10 - Quadro de Descrição das Metas, Prazos, Ações, Indicadores e Meios de Verificação

Descrição das metas 
quantitativas e 

mensuráveis a serem 
atingidas

(enumerar as metas)

Prazos

Descrição dos 
resultados que se 

pretende alcançar com 
a parceria.

Ações a serem executadas 
para o alcance das metas, 

dos objetivos e dos 
resultados da parceria

Definição dos indicadores e dos 
meios de verificação a serem 

utilizados para aferição do 
cumprimento das metas e avaliação 

dos resultados.

11 - Cronograma de desembolso em consonância com as metas e ações a serem executadas com auxílio viagem/alimentação, conforme 
disposto no item 15.1 deste Edital:
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Parcela Mês/Ano de Referência
Valor das parcelas (R$)

(a)

Valor das parcelas com o 
auxílio viagem (R$)

Identificar os meses para 
viagens dentro dos valores 

previstos

(b)

Valor total (a+b)

1ª Fevereiro/2023
2ª Março/2023
3ª Abril/2023
4ª Maio/2023
5ª Junho/2023
6ª Julho/2023
7ª Agosto/2023
8ª Setembro/2023
9ª Outubro/2023

10ª Novembro/2023
11ª Dezembro/2023
12ª Janeiro/2024

TOTAL PREVISTO PARA 2023
TOTAL PREVISTO PARA 2024

VALOR GLOBAL

12 - A estimativa das despesas a serem realizadas, incluindo os custos indiretos necessários à execução do objeto:

PLANILHA FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO - 2023/2024  
Identificação da OSC:                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Natureza da despesa/especificação
12 MESES

Especificar gastos no mês TOTAL 
PREVISTO

Equipe 
Administrativa

Função Nome Carga Horária Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

       0,00

       0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipe Técnica 
Professores  

       0,00

       0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipe Técnica
Monitores

       0,00

       0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS 
EXTRAS 

(especificar)

Item     0,00

     0,00

     0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*VIAGENS
(com 

autorização 
prévia da SME 
para liberação 
deste recurso 

previsto)

TOTAL     0,00

TOTAL DO PLANO MENSAL/12 MESES SEM VIAGEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DO PLANO MENSAL/12 MESES COM VIAGEM* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Documento assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, segundo a Lei nº 6.301/2019.

BOLETIM OFICIAL
do Município de Jacareí

ANO XXIII - Nº 1473
Jacareí, 09 de setembro de 2022

31

13 - Quadro de Recursos Humanos:

Nº

Nome Completo
Utilizar a 

expressão: “a 
contratar” caso 
ainda não tenha 

definido.

Escolaridade
Formação

Situação 
Funcional

Cargo/Carga 
Horária

Valor (R$) 
salário/
Bolsa 

Auxílio

Provisionamento de encargos trabalhistas 
a depender da situação funcional

INSS 
patronal PIS FÉRIAS PROVISÃO 

RESCIÇÃO
13º 

SALÁRIO FGTS

01   
02
03
04
05
06
07
08
11

TOTAL
* Incluir como anexo o procedimento de contratação de pessoal que a OSC tem como base para realizar suas contratações.

14 - Relação de isenções e imunidades fiscais que a Entidade possui, conforme legislações vigentes.

15 - Sustentabilidade do Projeto 
Necessidade e demandas na sociedade, qual a sua relevância, qualidade e a capacidade da organização, o alinhamento com a missão e visão 
da Administração Pública, relação entre projeto/organização e sociedade. Demonstrar capacidade financeira para o desenvolvimento contínuo do 
Projeto.

16 - Comunicação/Meios de divulgação do Projeto e da Prestação de Contas
Descrever a forma e os locais de publicização dos recursos públicos aplicados 

Local, data:
_______________________________________________
Presidente 

 ANEXO III
 (colocar o timbre da OSC)

DECLARAÇÃO CONTENDO RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS 
DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Declaro para os devidos fins, que a (Identificação da OSC) possui a seguinte relação nominal atualizada dos dirigentes e conselheiros:

Nome dos membros Função no quadro de 
dirigentes e conselheiros RG CPF Endereço Telefone

Local, data:
(Nome de cargo de Representante Legal da OSC)

ANEXO IV
 (colocar o timbre da OSC)

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, CONCORDÂNCIA E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.

Declaro que a (Identificação da OSC) está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público n° 26/2022-SME e em 
seus anexos, bem como se responsabiliza, sob as penas da lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante 
o processo de seleção, declarando ainda que: 

a. Possui tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro ativo no CNPJ nos termos da alínea “a” do inciso V do art. 33 da Lei Federal nº 
13.019/2014, na data de apresentação da Proposta de PLANO DE TRABALHO; 

b. Possui capacidade administrativa, técnica, operacional e gerencial para execução ou manutenção das ações previstas no projeto, nos termos 
alínea “c” do inciso V do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, ou previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria; 

Local, de  de 20XX.

(Nome de cargo de Representante Legal da OSC)
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ANEXO V
(colocar o timbre da OSC)

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO E DE QUE NÃO INCORRE NAS 
VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA PARA A ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE PARCERIA

Declaro que a (Identificação da OSC) atende a todos os requisitos previstos da Lei Federal n° 13.019 de 2014, para celebração do termo de 
colaboração, e que a entidade e seus dirigentes não incorrem em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de regência impeditivas da 
formalização da aludida parceria e declaro ainda:
a) A inexistência no quadro diretivo da OSC de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade 

da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, 
colateral ou por afinidade;

b) Que a OSC se compromete a atender a Lei Federal nº 12.527/2011 e dar publicidade ao objeto pactuado;
c) Não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive 

aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, bem como seus 
respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;

d) A OSC se compromete em aplicar os recursos repassados de acordo com o art. 51 da Lei Federal n° 13.019/2014, alterado pela Lei Federal nº 
13.204, de 2015, bem como prestar contas na forma dos arts. 63 a 68 da mesma lei; 

e) A OSC tem o compromisso na regulamentação de compras e contratações, de acordo com a previsão no art. 33 da Lei Federal n° 13.019/14, 
alterado pela Lei Federal n° nº 13.204, de 2015;

f) A OSC não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se submete às vedações 
previstas no artigo 39 da Lei Federal nº 13.019/2014;

g) As exigências contidas nos incisos II, III, VI e VII do art. 34 da LF nº 13.019/2014 foram cumpridas e a documentação pertinente se encontra à 
disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para verificação.

Local, de  de 20XX.
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

 ANEXO VI
(colocar o timbre da OSC)

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES MATERIAIS
Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea c, da Lei Federal n° 13.019/2014, que a (OSC) dispõe de condições materiais, 
inclusive recursos humanos para o desenvolvimento das atividades previstas na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

Local, de  de 20XX.
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

OU

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea c, e respectivo §5°, da Lei Federal n° 13.019/2014, que a (identificação da OSC), 
contratará, com recursos da parceria, os bens, materiais, equipamentos e recursos humanos necessários para o desenvolvimento das atividades 
previstas e o cumprimento das metas estabelecidas.
Local, de  de 20XX.
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO VII
(colocar o timbre da OSC)

DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA
Declaro para os devidos fins, nos termos do Edital de Chamamento Público n° 26/2022-SME, que a conta bancária específica para a parceria 
proposta é: 
Banco: ___________________________________________________ 
Endereço: _________________________________________________ 
Município: ________________________________________________ 
Telefone: __________________________________________________ 
Agência n°: ________________________________________________ 
Conta n°: __________________________________________________

Local, de  de 20XX.
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO VIII
MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 1.______.00/2022
Expediente n° 122/2022 – GAB/SME

Chamamento Público nº 26/2022-SME

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JACAREÍ, E O/A XXXXXXXXXXXX.
O MUNICÍPIO DE JACAREÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 46.694.139/0001-83, sediado na Praça dos Três 
Poderes, 73, Centro, Jacareí, SP, CEP 12.327-170, neste ato, por força do Decreto Municipal nº 01, de 02 de janeiro de 2017, representado pelo 
gestor da contratação, Sr. (SECRETÁRIO), (QUALIFICAÇÃO), doravante denominado MUNICÍPIO, e NOME DA OSC, (QUALIFICAÇÃO), neste 
ato representada pelo representante legal constituído às fls.___ do processo em epígrafe, doravante denominada OSC, com fundamento no que 
dispõem a Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, resolvem firmar o presente Termo de Colaboração, que será regido 
pelas cláusulas e condições que seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público 
nº 26/2022-SME, tem por objeto a consecução de finalidades de interesse 
público de seleção de projeto de musicalização visando o atendimento 
dos alunos da rede pública municipal, no programa de educação em 
tempo integral e dos jovens jacareiense, atendendo a obrigatoriedade 
do ensino da música nas escolas nos termos da lei federal nº 9.394/1996 
e suas alterações, bem como o gerenciamento da orquestra sinfônica 
jovem do município de Jacareí.
PARÁGRAFO ÚNICO - O plano de trabalho poderá ser revisto para 
alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo, respeitada 
a legislação vigente e após proposta previamente justificada pela OSC 
e acolhida em parecer técnico favorável do órgão competente ratificado 
pelo Titular da Secretaria, vedada alteração do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E 
OBRIGAÇÕES
São responsabilidades e obrigações, além de outros compromissos 
assumidos por meio deste termo e respectivo plano de trabalho, os 
previstos na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e legislação 
e regulamentação aplicáveis à espécie:
I - DO MUNICÍPIO:
(a) elaborar e conduzir a execução da política pública;
(b) emanar diretrizes sobre a política pública a ser executada por meio 
do presente termo, estabelecendo conceitos e critérios de qualidade a 
serem observados pela OSC;
(c) acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto 
deste termo, devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e 
pela correta aplicação dos recursos repassados, disponibilizando um 
SUPERVISOR PEDAGÓGICO para o acompanhamento das atividades 
do Programa de Educação em Tempo Integral;
(d) prestar apoio necessário e indispensável à OSC para que seja 
alcançado o objeto da parceria em toda sua extensão e no tempo devido;
(e) repassar à OSC os recursos financeiros previstos para a execução 
do objeto da parceria, de acordo com o cronograma de desembolsos 
previsto, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de 
execução do objeto;
(f) manter, em seu sítio eletrônico, a relação das parcerias celebradas e 
dos respectivos planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o 
respectivo encerramento;
(g) publicar, no Boletim Oficial do Município, extrato deste termo e de 
seus aditivos, contendo, pelo menos, o nome do gestor da parceria e do 
signatário representante da OSC;
(h) instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA), por ato da 
autoridade competente, a ser publicado no Boletim Oficial do Município;
(i) emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação da parceria;
(j) analisar os relatórios gerenciais financeiros e de resultados;
(k) analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC de acordo 
com a legislação e regulamentação aplicáveis;
(l) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação 
de recursos;
(m) na hipótese de inexecução exclusiva por culpa da OSC, o 
MUNICÍPIO poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de 
serviços essenciais à população, por ato próprio independentemente de 
autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas 
ou atividades pactuadas, retomar os bens públicos em poder da OSC, 
qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos 
de uso de tais bens e/ou, assumir a responsabilidade pela execução do 
restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, 
de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na 
prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em 
que o MUNICÍPIO assumiu essa responsabilidade;
(n) divulgar pela internet os meios para apresentação de denúncia sobre 
a aplicação irregular dos recursos transferidos;
(o) arcar com parte das despesas de viagem da Orquestra para 
participação em eliminatórias e campeonatos, que representa o 
equivalente a 3% (três por cento) do valor total do contrato devendo ser 
o Município previamente comunicado com 30 dias de antecedência para 
emissão da autorização.
II - DA OSC:
(a) apresentar relatórios de execução do objeto e de execução financeira 
contendo:
1. comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, 
acompanhado de justificativas para todos os resultados não alcançados 
e propostas de ação para superação dos problemas enfrentados;
2. demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução, 
em regime de caixa e em regime de competência; e

3. comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.
(b) prestar contas da totalidade das operações patrimoniais e resultados 
da parceria, de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis;
(c) executar o plano de trabalho - isoladamente ou por meio de atuação 
em rede, na forma do artigo 35-A, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de 
julho de 2014 - bem como aplicar os recursos públicos e gerir os bens 
públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, 
da eficiência e da eficácia;
(d) zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando 
alcançar os resultados pactuados de forma otimizada;
(e) observar, no transcorrer da execução de suas atividades, todas as 
orientações emanadas do MUNICÍPIO;
(f) responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação 
e pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais relacionados à execução do objeto, não implicando 
responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO a inadimplência 
da OSC em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o 
objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
(g) manter atualizada a lista de bens pertencentes ao poder público que 
estão em seu poder, bem como a responsabilidade pela preservação e 
cuidado dos bens públicos disponibilizados para efetivação do objeto;
(h) Divulgar, em atendimento à Lei Federal n° 12.527/2011 (Lei de Acesso 
à Informação), Lei Federal n° 13.019/2014 e também as disposições 
das Instruções Consolidadas do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, pela via eletrônica, em site próprio ou outro meio, e em mural de 
fácil acesso em locais visíveis das sedes, todas as informações sobre 
atividades realizadas e resultados alcançados, bem como: estatuto 
social atualizado; Termos de Ajustes; Plano de Trabalho atualizado; 
relação nominal atual dos dirigentes; valores repassados; remuneração 
individualizada dos dirigentes e empregados com os respectivos nomes, 
cargos ou funções; relatório dos prestadores de serviços com o objeto 
de cada contrato; balanços e demonstrações contábeis e os relatórios 
físico-financeiros de acompanhamentos; regulamento de compras e de 
contratação de pessoal, sob pena de adoção das medidas previstas em 
lei;
(i) manter e movimentar os recursos financeiros repassados para 
a execução do objeto da parceria em uma única e exclusiva conta 
bancária, observado o disposto no artigo 51 da Lei Federal n.º 13.019, 
de 31 de julho de 2014, de 2014;
(j) manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os 
dispêndios relativos ao objeto da parceria;
(k) assegurar que toda divulgação das ações objeto da parceria seja 
realizada com o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO, bem 
como conforme as orientações e diretrizes acerca da identidade visual 
do Município de Jacareí;
(l) utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos públicos 
vinculados à parceria em conformidade com o objeto pactuado;
(m) permitir e facilitar o acesso de agentes do MUNICÍPIO, membros das 
Secretaria Municipal de Educação e dos conselhos, quando cabíveis, e 
demais órgãos de fiscalização interna e externa a todos os documentos 
relativos à execução do objeto da parceria, prestando-lhes todas e 
quaisquer informações solicitadas, bem como aos locais de execução 
do objeto;
(n) responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas 
realizadas para a execução do objeto da parceria, pelo que responderá 
diretamente perante o MUNICÍPIO e demais órgãos incumbidos da 
fiscalização nos casos de descumprimento;
(o) responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento 
administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz 
respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO GESTOR DA PARCERIA
O gestor fará a interlocução técnica com a OSC, bem como o 
acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto da parceria, 
devendo zelar pelo seu adequado cumprimento e manter o MUNICÍPIO 
informado sobre o andamento das atividades, competindo-lhe em 
especial:
(a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da parceria;
(b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que 
comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da 
parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem 
como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os 
problemas detectados;
(c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas 
final do exercício fiscal, levando em consideração o teor do relatório 
técnico de monitoramento e avaliação;
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(d) disponibilizar ou assegurar a disponibilização de materiais e 
equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento 
e avaliação;
(e) comunicar ao administrador público a inexecução por culpa exclusiva 
da OSC;
(f) acompanhar as atividades desenvolvidas pela OSC e monitorar a 
execução do objeto da parceria nos aspectos administrativo, técnico e 
financeiro, propondo as medidas de ajuste e melhoria segundo as metas 
pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento que lhe 
for necessário;
(g) realizar atividades de monitoramento, devendo estabelecer práticas 
de acompanhamento e verificação no local das atividades desenvolvidas, 
mediante agenda de reuniões e encontros com os dirigentes da OSC, 
para assegurar a adoção das diretrizes constantes deste termo e do 
plano de trabalho;
(h) realizar a conferência e a checagem do cumprimento das metas 
e suas respectivas fontes comprobatórias, bem como acompanhar e 
avaliar a adequada implementação da política pública, verificando a 
coerência e veracidade das informações apresentadas nos relatórios 
gerenciais.
§ 1.º- Fica designada a servidora XX, portadora da cédula de identidade 
RG n° XX, ocupante do cargo de XX, como gestora da parceria;
§ 2.º- O gestor da parceria poderá ser alterado a qualquer tempo pelo 
MUNICÍPIO, por meio de simples apostilamento;
§ 3.º- Em caso de ausência temporária da gestora, a Secretária 
Municipal de Educação ou quem ela indicar assumirá a gestão até o 
retorno daquele;
§ 4.º - Em caso de vacância da função de gestor, a Secretária Municipal 
de Educação ou quem ela indicar assumirá interinamente a gestão da 
parceria, por meio de simples apostilamento, até a indicação de novo 
gestor.

CLÁUSULA QUARTA - DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE 
RESULTADOS
Os resultados alcançados com a execução do objeto da parceria devem 
ser monitorados e avaliados sistematicamente por meio de relatórios 
periódicos emitidos pelos setores técnicos da SME. O gestor da parceria 
emitirá relatórios técnicos de monitoramento e avaliação da parceria 
celebrada e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação 
designada, que o homologará, nos termos do artigo 59, da Lei Federal 
n.º 13.019, de 31 de julho de 2014.
PARÁGRAFO ÚNICO - A periodicidade e a quantidade dos relatórios 
técnicos previstos nesta cláusula serão estipuladas pelo Gestor da 
Parceria.

CLÁUSULA QUINTA - DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO
Compete à CMA:
(a) aprovar e homologar, independentemente da obrigatoriedade de 
apresentação de prestação de contas pela OSC, o relatório técnico de 
monitoramento e avaliação de que trata o artigo 59, da Lei Federal n.º 
13.019, de 31 de julho de 2014;
(b) avaliar os resultados alcançados na execução do objeto da 
parceria, de acordo com informações constantes do relatório técnico de 
monitoramento e avaliação, e fazer recomendações para o atingimento 
dos objetivos pretendidos;
(c) analisar a vinculação dos gastos da OSC ao objeto da parceria 
celebrada, bem como a razoabilidade desses gastos;
(d) solicitar, quando necessário, reuniões extraordinárias e realizar 
visitas técnicas na OSC e no local de realização do objeto da parceria 
com a finalidade de obter informações adicionais que auxiliem no 
desenvolvimento dos trabalhos;
(e) solicitar aos demais órgãos do MUNICÍPIO ou à OSC esclarecimentos 
que se fizerem necessários para subsidiar sua avaliação;
(f) avaliar os resultados alcançados no período da parceria, analisando 
as justificativas apresentadas no relatório técnico de monitoramento e 
avaliação, recomendações, críticas e sugestões.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E FORMA DE 
REAJUSTE
O valor total da presente parceria é de R$ 559.908,00 (quinhentos e 
cinquenta e nove mil novecentos e oito reais), por conta da dotação 
orçamentária n° XX, conforme notas de empenho n° XX, emitidas em 
XX/XX/20xx.
§ 1.º Os recursos financeiros, de que trata o caput desta cláusula, serão 
transferidos à OSC, da seguinte forma:
a) 12 parcelas de R$ 45.300,00 (quarenta e cinco mil e trezentos 

reais) para cumprimento do plano de trabalho, totalizando R$ 
543.600,00 (quinhentos e quarenta e três mil e seiscentos reais) que 
serão transferidos à OSC, mensalmente, na forma do cronograma de 
desembolso constante no plano de trabalho, sendo que as parcelas 
subsequentes à primeira apenas serão liberadas após aprovação da 
prestação de contas das parcelas precedentes, respeitado o disposto no 
Termo de Colaboração;
b) R$ 16.308,00 (dezesseis mil trezentos e oito reais), que representa 
o equivalente a 3% (três por cento) da somatória das parcelas (12 
parcelas), para auxilio de transporte e alimentação quando houver 
apresentações oficiais intermunicipais e/ou participação em campeonatos 
da Orquestra Sinfônica Jovem e apresentações dos alunos da rede 
municipal participantes das oficinas de musicalização. O auxilio deverá 
ser solicitado com antecedência de, no mínimo, 30 dias para emissão 
da autorização e repasse do valor, conforme instruções emanadas no 
Manual de Prestação de Contas e Orientações Gerais disponibilizados 
no Portal da Educação.
§ 2º As parcelas subsequentes à primeira apenas serão liberadas após 
aprovação da prestação de contas das parcelas precedentes.
§ 3º Excepcionalmente, o repasse do mês de janeiro ocorrerá até o dia 
20, devido à organização das dotações orçamentárias do novo ano. 
§ 4º Havendo saldo remanescente do repasse de recursos anteriores, em 
decorrência de ações previstas no plano de trabalho e não executadas,  
o valor do repasse subsequente poderá ser recalculado, sendo subtraído 
do valor do repasse o referido saldo remanescente, garantindo-se que, 
ao final de cada período de avaliação, seja disponibilizado o montante de 
recursos necessários à execução do objeto da parceria.
§ 5º Não serão computados como saldo remanescente os valores 
referentes a compromissos já assumidos pela OSC para alcançar os 
objetivos da parceria, bem como os recursos referentes às provisões 
para liquidação de encargos.
§ 6º É vedada a realização de despesas, à conta dos recursos destinados 
à parceria, para finalidades diversas ao objeto pactuado, mesmo que em 
caráter de urgência.
§ 7º O valor do repasse somente será objeto de reajuste após decorrido 
um ano da data da contratação, ou do último reajuste, cuja formalização 
se dará mediante aditamento, tomando-se por base a variação do IPCA, 
ou qualquer índice que venha a substituí-lo.
§ 8º O valor do repasse será objeto de reajuste, a partir do 13º (décimo 
terceiro) mês, devendo ser considerado, para sua apuração, a variação 
dos índices mensais acumulados nos 12 meses anteriores. O valor 
do reajuste será aplicado no mês subsequente a formalização do 
aditamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DOS 
BENS PÚBLICOS
Durante o período de vigência desta parceria, poderão ser destinados à 
OSC bens públicos necessários ao seu cumprimento, os quais poderão 
ser disponibilizados por meio de disposição constante do plano de 
trabalho, de permissão de uso ou de instrumento equivalente em que 
se transfira a responsabilidade pelo seu uso e guarda, na forma da lei.
§ 1º Os bens adquiridos pela OSC com recursos da parceria deverão ser 
incorporados ao patrimônio do Município de Jacareí, por meio de Termo 
de Doação e destinados ao Uso dos respectivos estabelecimentos de 
ensino beneficiados, cabendo a estes a reponsabilidade pela guarda e 
conservação dos referidos bens.
§ 2º Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente 
ajuste, os bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados 
com recursos da parceria serão devolvidos ao órgão público, quando 
necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado ou 
poderão ser doados à própria OSC, de acordo com o interesse público, 
mediante justificativa formal da Secretária Municipal de Educação, 
atendidas as normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A OSC elaborará e apresentará ao MUNICÍPIO prestação de contas 
na forma discriminada nesta cláusula, observando-se o Capítulo IV, da 
Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e demais legislações e 
regulamentações aplicáveis.
§ 1º Os originais das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros 
documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em 
nome da OSC, devidamente identificados com o número do expediente 
e do termo de colaboração, mantidos em sua sede, em arquivo e em boa 
ordem, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo 
de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação 
prestação de contas ou do decurso do prazo para apresentação da 
prestação de contas. relativa ao exercício da gestão, separando-se os 



Documento assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, segundo a Lei nº 6.301/2019.

BOLETIM OFICIAL
do Município de Jacareí

ANO XXIII - Nº 1473
Jacareí, 09 de setembro de 2022

35

de origem pública daqueles da própria OSC.
§ 2º A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão 
em plataforma eletrônica a ser disponibilizada no portal de parcerias do 
Município de Jacareí, permitindo a visualização por qualquer interessado.
§ 3º Até que se institua o portal de que trata o parágrafo anterior, referida 
prestação e atos subsequentes serão realizados na forma indicada pelo 
MUNICÍPIO.
§ 4º Sem prejuízo da plena observância dos normativos apontados no 
caput desta cláusula, bem como das instruções oriundas da Secretaria 
Municipal de Educação e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
a OSC prestará contas nos seguintes prazos, devendo sempre conter 
a documentação comprobatória (via original e uma cópia) da aplicação 
dos recursos recebidos mensalmente, conforme previsão no plano 
de trabalho, devidamente acompanhado dos relatórios de execução 
do objeto e de execução financeira; extratos bancários conciliados, 
evidenciando a movimentação do recurso e rentabilidade do período; 
relatório de receita e de despesas, quando houver, relação nominal dos 
atendidos, bem como demais documentos solicitados nas orientações 
da Secretaria Municipal de Educação.
I. Prestação de contas mensal: até o 5.º (quinto) dia útil do mês 
subsequente ao do repasse;
II. Prestação de contas anual: até 31 (trinta e um) de janeiro do ano 
subsequente;
III. Prestação de contas final da parceria: até 90 (noventa) dias, contados 
do término de vigência da parceria.
§ 5º Apresentada a prestação de contas parcial e anual, emitir-se-á 
parecer:
(a) técnico, acerca da execução física e atingimento dos objetivos da 
parceria;
(b) financeiro, acerca da correta e regular aplicação dos recursos da 
parceria.
§ 6º Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas 
efetuadas em data anterior ou posterior ao período de vigência da 
parceria.
§ 7º Não poderão ser pagas com recursos da parceria, despesas em 
desacordo com o plano de trabalho, bem como aquelas decorrentes de 
multas, juros, taxas ou mora, referentes a pagamentos ou recolhimentos 
fora do prazo e a título de taxa de administração.
§ 8º A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas nesta 
cláusula e na legislação aplicável, ou a sua desaprovação pelos órgãos 
competentes do MUNICÍPIO, implicará a suspensão das liberações 
subsequentes, até a correção das impropriedades ocorridas.
§ 9º A responsabilidade da OSC pelo pagamento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao 
funcionamento da instituição e à execução do objeto da parceria 
é exclusiva, não se caracterizando responsabilidade solidária ou 
subsidiária do MUNICÍPIO pelos respectivos pagamentos, qualquer 
oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
O prazo de vigência desta parceria é de 12 (doze) meses, a partir da 
publicação do termo no Boletim Oficial do Município de Jacareí, podendo 
ser prorrogado, até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante termo 
aditivo e prévia autorização da Secretária Municipal de Educação, 
respeitada a legislação vigente, após proposta devidamente justificada 
pela OSC, baseada em parecer técnico favorável do órgão competente.
Parágrafo único. O Município prorrogará de ofício a vigência da 
parceria quando der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada 
a prorrogação ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
A presente parceria poderá, a qualquer tempo, ser denunciada por 
qualquer dos partícipes mediante notificação escrita com antecedência 
de 60 (sessenta) dias e será rescindido por infração legal ou 
descumprimento das obrigações assumidas, ou pela superveniência 
de norma legal ou fato que o torne jurídica, material ou formalmente 
inexequível.
§ 1º Ocorrendo a rescisão ou a denúncia do presente ajuste, MUNICÍPIO 
e OSC responderão pelas obrigações assumidas até a data de assinatura 
do respectivo termo de encerramento, devendo a OSC apresentar 
ao MUNICÍPIO, no prazo de até 30 (trinta) dias, a documentação 
comprobatória do cumprimento das obrigações assumidas até aquela 
data.
§ 2º Havendo indícios fundados de malversação do recurso público, o 
MUNICÍPIO deverá instaurar Tomada de Contas Especial, para apurar 
irregularidades que tenham motivado a rescisão da parceria.
§ 3º Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente 

ajuste, não tendo ocorrido a utilização total dos recursos financeiros 
recebidos do MUNICÍPIO, fica a OSC obrigada a restituir, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data do evento, os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas 
obtidas das aplicações financeiras, acrescidos de correção monetária 
e de juros de mora, devendo encaminhar o respectivo comprovante de 
depósito bancário à Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS
11.1 – As partes reconhecem que, para a execução do Termo, será 
necessário o tratamento de dados pessoais, e se comprometem 
a cumprir as disposições da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 
(“LGPD”), conforme periodicamente alterada, bem como das demais leis 
e regulamentos relacionados à proteção de dados pessoais e privacidade 
que possam ser aplicados a qualquer tratamento de Dados Pessoais no 
âmbito do Termo (“Legislação de Proteção de Dados Aplicável”).
11.2 – As partes se comprometem a somente utilizar as informações 
e dados pessoais compartilhados para a realização das atividades 
decorrentes do objeto do presente Termo.
11.3 – As partes se comprometem a manter registros de todas e 
quaisquer atividades relacionadas aos dados pessoais compartilhados 
ou obtidos em decorrência do Termo, fornecendo tais registros sempre 
que solicitados, de forma justificada.
11.4 – As partes adotarão todas as medidas técnicas de segurança 
razoáveis, de acordo com o padrão de mercado e a legislação brasileira, 
para resguardar os dados pessoais tratado em decorrência do presente 
Termo, mantendo a outra parte indene de quaisquer danos ou prejuízos 
decorrentes de qualquer tratamento de dados realizados em desacordo 
com esse Termo e/ou a Legislação de Proteção de Dados Aplicável.
Parágrafo único. Para os fins desta Cláusula, consideram-se dados 
pessoais toda e qualquer informação relacionada a uma pessoal natural 
identificada ou identificável, conforme definido na LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
Este termo poderá ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer 
de suas cláusulas e condições, exceto no que tange ao seu objeto, de 
comum acordo, desde que tal interesse seja manifestado por qualquer 
dos partícipes, previamente e por escrito, observado o disposto no 
parágrafo único da Cláusula Primeira.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E 
DAS SANÇÕES
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e 
com as normas da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e da 
legislação específica, o MUNICÍPIO poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar à OSC as sanções previstas no artigo 73 da Lei Federal n.º 
13.019, de 31 de julho de 2014, observado o disposto no artigo 9º.
§ 1º Aplicadas as sanções previstas no caput desta cláusula, deverão 
ser as mesmas registradas no portal de parcerias com organizações da 
sociedade civil.
§ 2º Enquanto não implantado o portal de que trata o parágrafo anterior, 
as sanções serão registradas no sítio eletrônico do Município de Jacareí: 
www.jacarei.sp.gov.br.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Acordam as partes, ainda, em estabelecer as condições seguintes.
§ 1º Os trabalhadores contratados pela OSC não guardam nenhum 
vínculo empregatício com o MUNICÍPIO, inexistindo, também, qualquer 
responsabilidade desse último em relação às obrigações trabalhistas e 
demais encargos assumidos pela OSC.
§ 2º O MUNICÍPIO não responde, subsidiária ou solidariamente, 
pela ausência de cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas, 
previdenciárias e comerciais assumidas pela OSC, não se 
responsabilizando, ainda, por eventuais demandas judiciais.
§ 3º A OSC deverá entregar ao MUNICÍPIO, mensalmente, sob a forma 
de meio magnético ou por transmissão eletrônica, a relação nominal 
atualizada dos beneficiários das ações relativas à parceria, contendo 
seus endereços completos, de acordo com o modelo e instruções 
fornecidos pelo MUNICÍPIO, a fim de integrar o respectivo cadastro 
próprio de instituições, na forma do regulamento.
§ 4º Todas as comunicações relativas a esta parceria serão consideradas 
como regularmente efetuadas quando realizadas por meio eletrônico.
§ 5º As exigências que não puderem ser cumpridas por meio eletrônico 
deverão ser supridas através da regular instrução processual, em meio 
físico.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
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Fica eleito o Foro da Comarca de Jacareí para dirimir quaisquer questões 
resultantes da execução ou da interpretação deste instrumento e que 
não puderem ser resolvidas administrativamente.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, 
firmam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença 
das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos legais.
Jacareí, de  de 20xx.

MUNICÍPIO DE JACAREÍ
xxxx
Secretária Municipal de Educação

Xxxxxxx
CONTRATADO

Testemunhas:
NOME:____________________________  NOME:___________
_________________
RG: ______________________________ R G : 
______________________________
CPF: _____________________________ C P F : 
_____________________________

ANEXO I DO CONTRATO
TERMO DE REFERÊNCIA 

I - MODALIDADE DA PARCERIA
Termo de Colaboração nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014.
II – PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, até o limite 
de 60 (sessenta) meses.
III - PÚBLICO ALVO
a) Programa de Educação em Tempo Integral - alunos da rede municipal 

de ensino devidamente matriculados no Programa;
b) “Orquestra Sinfônica Jovem do Município de Jacareí” - alunos 
regularmente matriculados nas escolas públicas e particulares do 
Município, ou em cursos técnicos, com idade mínima de 10 (dez) anos e 
máxima de 18 (dezoito) anos.

IV – LOCAIS
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EMEF Adélia Monteiro Estrada Municipal Francisco Eugênio Bicudo, nº 35 – 
Campo Grande CEP: 12.318-650

EMEF Barão de Jacareí Praça Independência, nº 369 – São João CEP: 12.322-570

EMEF Profª Cláudia Maria Gaspar Queiróz do Prado Rua Junqueira Freire, nº 60 – Jd. Santa Marina
CEP: 12.312-540

EMEF Profª Conceição Aparecida Magalhães Silva Rua Exp. Lourenço Nogueira, nº 211 – Jardim Paraíso
CEP: 12.300-000

EMEF Profª Maria Luiza de Souza Pinto Vasques Estrada do Imperador, nº 196 – Rio Comprido
CEP: 12.305-470

EMEIF Presbítero Mábito Shoji Rua Cecília Meireles, nº 10 – Veraneio Ijal CEP: 12.326-825

EMEF Profª Maria Tereza Ganassali de Oliveira Rua Finlândia, nº 425 – Jardim Colônia CEP: 12.315-040

EMEF Profª Ricardina dos Santos Moraes Rua Graça Aranha, nº 121 – Nova Esperança
CEP: 12.324-370

Orquestra Sinfônica Jovem 
do Município de Jacareí Complexo Educacional Paulo Freire Av. Eng. Davi Monteiro Lino, 3595 – Jardim Marcondes

CEP: 12.305-021

O atendimento do Programa de Educação em Tempo Integral poderá sofrer alterações conforme necessidade da Administração Pública.

V - OBJETO
Desenvolver o Projeto de Musicalização para atendimento dos alunos 
da rede pública municipal, atendendo a obrigatoriedade do ensino de 
música nos termos da Lei Federal nº 9.394/1996 e suas alterações,  com 
o desenvolvimento e monitoria de  oficinas no Programa de Educação em 
Tempo Integral favorecendo assim o acesso e o aprendizado  da música 
de forma a ampliar a oportunidade de aperfeiçoamento instrumental.
Realizar a Gestão da “Orquestra Sinfônica Jovem do Município de 
Jacareí”com a oferta de formação musical à adolescentes e jovens 
jacareienses, com o intuito de:
a) promover o desenvolvimento integral dos alunos, através de 
atividades extra curriculares visando atingir todos os aspectos de sua 
vida: educacional, emocional, social, afetivo e cultural;
b) desenvolver nos alunos as aptidões artísticas específicas e uma 
ampliação global da personalidade com atividades expressivas, 
sensibilizadoras e criativas.

VI – JUSTIFICATIVA
A Lei Municipal nº 4.061, de 26 de fevereiro de 1998 criou a “Orquestra 
Sinfônica Jovem do Município de Jacareí”.
A Lei Federal nº 11.769/2008, acresce ao artigo 26 da Lei Federal nº 
9.394/1996,  o parágrafo  6º, dispondo que a música deverá ser conteúdo 
obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de Arte. 
Assim, a partir de atividades desenvolvidas com alunos que integram 
as turmas de Programa de Educação em Tempo Integral e também nas 
aulas práticas e teóricas da “Orquestra Sinfônica Jovem do Município 
de Jacareí”, da participação em eventos e concursos representando a 

Secretaria Municipal de Educação de Jacareí, espera-se que a gestão 
da Orquestra atue de forma a ampliar e garantir o acesso à cultura, ao 
aprendizado da música, com foco no aperfeiçoamento das qualidades 
musicais de todos os alunos.
Para atendimento da demanda educacional  e de gestão da Orquestra 
Sinfônica de Jacareí, faz-se necessária a parceria em regime de mútua 
cooperação com Organizações da Sociedade Civil (OSC’S), mediante 
termo de colaboração para o atendimento em oficinas e aulas de musi-
calização instrumental e canto coral  com crianças, adolescentes, jovens 
e adultos com faixa etária entre 10 a 18 anos, visando cumprir a deman-
da do município e garantir que a gestão da orquestra e os projetos em 
que está envolvida sejam desenvolvidos com o máximo de qualidade, 
engrandecendo cada vez mais o nome do Município e as ações vincula-
das à Secretaria Municipal de Educação.  

• VII - OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS
•	 Oferta de atividades de musicalização aos alunos da Rede 

Municipal de Ensino de Jacareí;
•	 Oferta de aulas de musicalização instrumental e canto coral a 

adolescentes, jovens e adultos que residem no município de 
Jacareí; 

•	 Cumprimento do Plano de Trabalho, nos aspectos Pedagógico, 
Administrativo e Financeiro;

•	 Integração com a comunidade escolar e local.

VIII - METAS
d) Meta de Atendimento total prevista de alunos distribuídos da seguinte 
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forma:
- capacidade de atendimento em escolas de tempo integral: 68 turmas 
(1360 alunos);
- capacidade de atendimento em oficinas de musicalização instrumental: 
430 alunos.
e) Metas Pedagógicas:
•	 Oferecer uma educação musical, equitativa e de qualidade aos 

alunos que participam das oficinas de musicalização nas escolas 
do Programa de Educação em Tempo Integral e que contribua com 
sua formação socioemocional;

•	 Capacitar e promover formação continuada aos monitores que 
atuarão nas Oficinas do Programa de Educação em Tempo 
Integral, com acompanhamento pedagógico da Equipe Técnica da 
Orquestra e da Secretaria Municipal de Educação;

•	 Garantir a formação de novos músicos para integrar a “Orquestra 
Sinfônica Jovem do Município de Jacareí”, bem como o contínuo 
aperfeiçoamento de suas habilidades musicais;

•	 Realizar concertos/atividades didáticas e artísticas em diferentes 
espaços, indicados pela Secretaria Municipal de Educação;

•	 Participar de eventos socioculturais e atividades municipais e 
intermunicipais, representando o município e divulgando as 
práticas educativas de musicalização realizadas na rede municipal 
de ensino; e

•	 Estimular o envolvimento e fomentar participação da sociedade 
civil, nas atividades que visem o desenvolvimento artístico e cultural 
da população. 

f) Metas Administrativas/financeiras:
•	  Prover ao alcance do objeto da parceria recursos humanos com 

formação técnica para composição dos cargos necessários ao 
atendimento do Plano de Trabalho:

Cargo Quantidade Jornada 
semanal

Diretor Artístico / Maestro 1 40
Orientador / Coordenador Pedagógico 1 30
Orientador / Coordenador Musical 1 20
Coordenador Administrativo / RH 1 40
Professores Orquestra 12 8
Monitores Oficina de Musicalização 20 24
Monitor Orquestra 2 24

•	 Prover ao objeto da parceria a utilização dos recursos abrangendo 
os aspectos essenciais ao seu desenvolvimento, tais como:

    - organização de viagens (transporte e alimentação) para fomentar as 
apresentações musicais dos alunos;
    - aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de consumo 
(pedagógicos, didáticos, material de expediente, entre outros);
    - outros custos diretos e indiretos relacionados à execução do objeto.

IX - INDICADORES A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DAS METAS E MEIOS DE VERIFICAÇÃO.
META 1. Oferecer uma educação musical, equitativa e de qualidade 
aos alunos que participam das oficinas de musicalização nas escolas 
do Programa de Educação em Tempo Integral e que contribua com sua 
formação socioemocional.
Indicador:
Garantir que todas as turmas do Programa de Educação em Tempo 
Integral, tenham oficinas de musicalização.
Meios de Verificação:
- Relatório trimestral de acompanhamento das oficinas a ser elaborado 
pela Supervisão Pedagógica da SME.
- Visitas de monitoramento e alinhamento das equipes técnicas da SME.
- Avaliação semestral da equipe gestora das escolas que possuem o 
Programa de Educação em Tempo Integral.
- Pesquisa de Satisfação dos pais e alunos com a oficina oferecida.
META 2. Capacitar e promover formação continuada aos monitores que 
atuarão nas Oficinas do Programa de Educação em Tempo Integral, com 
acompanhamento pedagógico da Equipe Técnica da Orquestra e da 
Secretaria Municipal de Educação.
Indicadores:
- Acompanhamento sistemático das oficinas de musicalização no Pro-
grama de Educação em Tempo Integral.
- Análise qualitativa dos registros da formação executada pelo docente/
formador.
- Análise qualitativa dos registros dos resultados das aprendizagens e 
desenvolvimento dos monitores que participaram da formação.

Meios de Verificação:
- Documentos que contenham registros das atividades de formação 
realizadas, como: Planejamento, listas de presença, fotos, vídeos, 
relatórios, entre outros.
- Documentos que contenham registros dos resultados das aprendizagens 
e desenvolvimento dos monitores que participaram das formações, 
como: Planejamento, listas de presença, fotos, vídeos, relatórios, entre 
outros.
META 3. Garantir a formação de novos músicos para integrar a 
“Orquestra Sinfônica Jovem do Município de Jacareí”, bem como o 
contínuo aperfeiçoamento de suas habilidades musicais.
Indicadores:
- Garantir anualmente o ingresso de novos alunos, residentes em 
Jacareí, para participar da “Orquestra Sinfônica Jovem do Município de 
Jacareí”.
- Análise qualitativa do desenvolvimento dos alunos através de avaliação 
das atividades realizadas nas aulas. 
Meios de Verificação:
- Publicação de novos editais de seleção de alunos para as aulas de 
musicalização e posterior ingresso na “Orquestra Sinfônica Jovem do 
Município de Jacareí”.
- Relatório documentando as atividades realizadas nas aulas de música 
e o acompanhamento da frequência e avaliação destes alunos, confor-
me critérios previamente estabelecidos.
- Relatórios das atividades de formação, emitidos pela OSC que 
contenham documentos como: Planejamento, listas de presença, fotos, 
vídeos, relatórios, entre outros.

META 4. Realizar concertos/atividades didáticas e artísticas em 
diferentes espaços, indicados pela Secretaria Municipal de Educação.
Indicadores:
- Análise quantitativa e qualitativa de relatórios de atividades emitidos 
pela OSC que comprovem a realização dos eventos através de fotos, 
publicações em redes sociais oficiais.
- Análise da pesquisa de satisfação dos pais/responsáveis e alunos.
Meios de Verificação:
- Registro de atividades e eventos com a participação da comunidade 
escolar.
- Registro de apresentações/concerto de encerramentos com alunos das 
oficinas de musicalização do Programa de Educação em Tempo Integral.
- Registro de apresentações/concerto da “Orquestra Sinfônica Jovem do 
Município de Jacareí”.
- Pesquisa de satisfação dos pais/responsáveis e alunos.
META 5. Participar de eventos socioculturais e atividades municipais 
e intermunicipais, representando o município e divulgando as práticas 
educativas de musicalização realizadas na rede municipal de ensino.
Indicadores:
- Análise quantitativa e qualitativa das listas de presenças e registros das 
atividades realizadas.
- Análise das comprovações das realizações dos eventos através de 
fotos, publicações em redes sociais oficiais.
- Análise da pesquisa de satisfação dos munícipes.
Meios de Verificação:
- Cronograma de atividades e eventos com a participação da comunidade 
local.
- Cronograma de eventos periódicos como: Abertura do Ano Letivo 
aos Professores, Apresentação dos Programas da SME; Participação 
em Eventos do Município de Jacareí; Participação no Desfile de 7 de 
setembro, Concertos, Atividades didáticas em escolas, e outros.
- Participação em Campeonatos e Concursos representando o Município.
- Pesquisa de satisfação dos munícipes.
META 6. Estimular o envolvimento e fomentar participação da sociedade 
civil, nas atividades que visem o desenvolvimento artístico e cultural da 
população.
Indicador:
Garantir a participação dos munícipes em eventos com a presença 
da “Orquestra Sinfônica Jovem do Município de Jacareí”, ampliando a 
divulgação da agenda de apresentações.
Meios de Verificação:
- Planejamento das ações.
- Divulgação da agenda de apresentação da “Orquestra Sinfônica Jovem 
do Município de Jacareí”.
- Registro dos eventos através de fotos, publicações em redes sociais 
oficiais e outros.
META 7. Prover ao alcance do objeto da parceria recursos humanos com 
formação técnica para composição dos cargos necessários.
Indicador:
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Garantir o atendimento da demanda com recurso humano especializado.
Meios de Verificação:
- Registro de acompanhamento da OSC.
- Prestação de contas demonstrando a efetivação financeira.
META 8. Prover ao objeto da parceria a utilização dos recursos 
abrangendo os aspectos essenciais ao seu desenvolvimento.

Indicador:
Garantir a execução do Plano de Trabalho.
Meios de Verificação:
- Planejamento das ações.
- Prestação de contas demonstrando a efetivação financeira.

ANEXO II DO CONTRATO
PLANO DE TRABALHO

ANEXO III DO CONTRATO
TERMO DE CIÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO

PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR
ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE JACAREÍ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: NOME DA OSC
TERMO DE COLABORAÇÃO N° (DE ORIGEM):XXX/20xx
OBJETO: 
ADVOGADO(S): (*)_________________________________________
____________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o 

acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a 
análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias 
das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante 
regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em 
consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do 
TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos 
e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido 
processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e 
interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro 
Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 
2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de 
Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade d A  CONTRATADA manter seus 
dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final 

e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais 

e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que 
mais couber.

Jacareí, _____de ___________________ de __________.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU 
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: 
Cargo: 

CPF: 
Assinatura: _______________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura: _______________________________________________

Pela Contrata (preencher e assinar): 
Nome: ___________________________________________________
Cargo: ___________________________________________________
CPF: _____________________________________________________
E-mail institucional: _________________________________________
Assinatura: ________________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura: _______________________________________________

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura: _______________________________________

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade:                                                    
Nome: 
Cargo: 
CPF: 

Assinatura:__________________________________________ 

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) 
deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a 
prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  
partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, 
monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; 
de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com 
atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados 
relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese 
de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja 
distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e 
Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido 
pela Resolução nº 11/2021).

@prefeituradejacarei

@PrefeituraMunicipaldeJacarei

@PrefJacarei

@pref.jacarei
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 023/2022 

A Prefeitura Municipal de Jacareí - SP, pessoa jurídica de direito pú-
blico, com sede na Praça dos Três Poderes, 73 - Centro - Jacareí/SP 
- CEP 12327-170, neste ato representada pela Secretária Municipal de 
Educação, Sra. Maria Thereza Ferreira Cyrino, torna público que esta-
rão abertas as inscrições para o Processo Seletivo destinado às vagas 
declaradas para o quadro de empregos de provimento temporário, con-
forme vagas indicadas no ANEXO I, que é parte integrante deste edital.
A prova seletiva teórico-objetiva, objeto do presente edital, é eliminatória 
e classificatória e terá a coordenação técnico-administrativa do Instituto 
Consulpam – Consultoria Público-Privada. O Processo Seletivo reger-
-se-á nos termos da legislação vigente, em obediência ao Inciso II do 
artigo 37 da Constituição Federal Brasileira, e pelas normas contidas 
neste edital. 
 
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. O Processo Seletivo será regulado pelas normas do presente 
edital e seus anexos que, juntos, compõem o Manual do Candidato, cujo 
teor terá peso de Lei para a Prefeitura Municipal e para os candidatos, 
além de serem respeitados os princípios gerais do Direito Administrativo. 
Acompanham o presente edital, sendo dele partes componentes, os 
seguintes anexos:

a) ANEXO I – Relação dos empregos do Processo Seletivo, número 
de vagas, salário, carga horária e escolaridade;

b) ANEXO II – Quadro de Provas;
c) ANEXO III – Programa das provas do Processo Seletivo 
023/2022;
d) ANEXO IV – Atribuições do Emprego;
e) ANEXO V – Fórmulas - Pontuação Final;
f) ANEXO VI – Declaração de Solicitação de Condição Especial;
g) ANEXO VII – Formulário para Recursos;
h) ANEXO VIII – Requerimento para isenção de pagamento das 
inscrições.

2. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento das vagas existentes 
no quadro funcional permanente da Prefeitura Municipal de Jacareí, cujo 
número de vagas, código do emprego, carga horária, vencimentos e 
requisitos para investidura constam no Anexo I.

3. O prazo de validade do Processo Seletivo será de 1 (um) ano contado 
da data de sua homologação, podendo, por ato expresso do Poder 
Executivo, ser prorrogado uma única vez por igual período, desde 
que não vencido o primeiro prazo, conforme o artigo 37, inciso III da 
Constituição Federal.

4. O cronograma das atividades desenvolver-se-á com a estimativa de 
datas previstas no quadro a seguir. Este cronograma poderá ser alterado 
em face de motivação de caso fortuito ou de força maior.

5. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

ATIVIDADE DATAS E PRAZOS
Período de inscrição 10 a 20 de setembro de 2022.
Local de inscrição www.consulpam.com.br
Solicitação de isenção 10 e 11 de setembro de 2022.
Resultado preliminar da solicitação de isenção da taxa de inscrição 13 de setembro de 2022.
Recursos contra o resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição 14 de setembro de 2022.
Resultado pós-recurso da solicitação de isenção da taxa de inscrição 16 de setembro de 2022.

Solicitação de atendimento diferenciado e entrega de laudo médico para 
comprovação de candidato com deficiência e/ou do atendimento diferenciado 10 a 20 de setembro de 2022.
Resultado preliminar da solicitação de inscrição regular, da condição de 
candidato com deficiência e/ou do atendimento diferenciado 07 de outubro de 2022.

Recurso contra o resultado preliminar da solicitação de inscrição regular, da 
condição de candidato com deficiência e/ou do atendimento diferenciado 10 de outubro de 2022.

Homologação dos candidatos pagos e relação dos candidatos inscritos como 
pessoa com deficiência, correções de dados e informações do candidato 21 de outubro de 2022.

Horário da prova e local 27 de outubro de 2022.
Data da Prova Objetiva e

Data da Prova de Títulos 
06 de novembro de 2022.

Gabarito preliminar da prova objetiva 07 de novembro de 2022.
Recurso contra o gabarito preliminar 08 e 09 de novembro de 2022.
Gabarito pós-recursos 18 de novembro de 2022.
Resultado preliminar da prova objetiva e Prova de Títulos 25 de novembro de 2022.
Recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva e Prova de Títulos. 28 e 29 de novembro de 2022.
Resultado pós-recursos da prova objetiva e Prova de Títulos, Resultado Final e 
Homologação do Processo Seletivo. 09 de dezembro de 2022.

*As datas acima podem ser mudadas de acordo com a necessidade e conveniência, com a publicação de edital para amplo conhecimento.

RELAÇÃO DOS CARGOS E HORÁRIOS DE PROVA

CARGO DATA E HORÁRIO
Agente de Desenvolvimento Infantil - ADI – Creche; Professor – Arte; Professor – 
Educação Especial; Professor – Educação Física; Professor – EJA – Educação 
de Jovens e Adultos 06 de novembro de 2022 às 08:00
Professor – Educação Infantil 06 de novembro de 2022 às 12:00
Professor – Ensino Fundamental 06 de novembro de 2022 às 16:00

*Os portões serão fechados 20 minutos antes do início da prova.
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CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES

1. As inscrições estarão abertas no período de acordo com o 
cronograma das atividades, disponível neste edital e atualizado no site 
www.consulpam.com.br.

1.1. O pagamento da taxa de inscrição somente poderá ser feito por 
meio de pagamento de boleto bancário gerado no período de inscrições 
no site www.consulpam.com.br. Não serão consideradas inscrições cujos 
boletos forem gerados e/ou pagos fora do período estipulado em edital.

NÍVEL VALOR
Médio Completo R$ 4,66

Superior Completo R$ 5,80

2. O candidato, ao realizar o preenchimento da inscrição e o 
pagamento do respectivo boleto bancário, estará tacitamente declarando, 
sob as penas da Lei, satisfazer às seguintes condições:

a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português que tenha 
adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis, bem como o gozo 
dos direitos políticos (Decreto n.º 70.436, de 18/04/72, e artigo 12, §1º, 
da Constituição Federal – artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 19, de 
04/06/98);
b) Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos no ato da nomeação;
c) Ter a situação regularizada com as obrigações perante o serviço 
militar, se do sexo masculino;
d) Ter a situação regularizada perante a Justiça Eleitoral;
e) Possuir, até a data da posse, todos os requisitos de habilitação 
exigidos para o emprego pretendido, conforme Anexo I;
f)  Conhecer, atender e aceitar as condições estabelecidas neste edital;
g) Estar em pleno gozo dos seus direitos políticos e civis;
h) Ter aptidão física e mental e não ser pessoa com deficiência 
incompatível com o exercício do emprego, mediante confirmação de 
exame médico admissional;
i) Não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível 
com a investidura em emprego público, prevista na Lei Federal n.º 8.429, 
de 02 de junho de 1992;
j) Não ser, nem ter sido condenado judicialmente por prática criminosa;
k) Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública que impossibilite acumulação de empregos, empregos e funções, 
ressalvados os casos contidos nas alíneas “a”, “b” e “c”, inc. XVI, do art. 
37, da Constituição Federal, inclusive no que concerne à compatibilidade 
de horários;
l)  Não ser aposentado por invalidez ou ter aposentadoria especial para o 
mesmo emprego, e nem estar em idade de aposentadoria compulsória;
m) Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem 
do serviço público”, mediante decisão transitada em julgado em qualquer 
esfera governamental.

3. As exigências contidas neste edital deverão ser 
obrigatoriamente comprovadas por ocasião da apresentação do 
candidato convocado para assumir o emprego público para o qual foi 
aprovado.

3.1. Caso não sejam comprovadas as referidas exigências, o 
candidato convocado será automaticamente eliminado do certame.

4. Para se inscrever, o candidato deverá, no período das 
inscrições, assim proceder:
4.1. Antes de efetuar o pagamento do boleto bancário, certificar-se de 
que preenche todos os requisitos dispostos neste edital;
4.2. Preencher seu cadastro no site www.consulpam.com.br e gerar 
boleto bancário para pagamento;
4.3. Responsabilizar-se pelas informações prestadas no cadastro 
para inscrição, ficando o Instituto Consulpam no direito de excluí-lo do 
processo caso se comprove a não veracidade dos dados fornecidos;
4.4. Estar ciente de que a isenção, a inscrição e o valor pago referente à 
taxa do Processo Seletivo são pessoais e intransferíveis;

5. As informações fornecidas pelo candidato no Formulário 
Eletrônico de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 
eximindo-se a Prefeitura Municipal e o Instituto Consulpam de quaisquer 
atos ou fatos decorrentes de informações incorretas, endereço inexato 
ou incompleto ou, ainda, código incorreto referente ao emprego 
pretendido, bem como a informação referente à pessoa com deficiência, 

dentre outros.

6. No dia estabelecido no Cronograma das atividades para 
homologação das inscrições, o candidato deverá acessar o link área de 
inscrição, disponível no site www.consulpam.com.br, para verificar se 
sua inscrição foi validada. Caso o candidato perceba algum problema 
com sua inscrição ou inconsistência nos dados informados, este deverá 
entrar em contato com o setor de Coordenação de Concursos do Instituto 
Consulpam – Consultoria Público-Privada, por meio dos telefones (85) 
3224-9369 e (85) 9957-9369 (WhatsApp), no chat ou no e-mail indicados 
no edital que será publicado especificamente para fins de informação 
acerca dos recursos.

7. Depois de confirmados e transmitidos os dados cadastrados 
pelo candidato no Formulário Eletrônico de Inscrição, não serão aceitas:

a) Alteração do emprego indicado pelo candidato no Formulário 
Eletrônico de Inscrição;
b) Transferência de inscrição ou da isenção do valor da taxa de 
inscrição entre pessoas;
c) Transferência de pagamento de inscrição entre pessoas;
d) Alteração de locais de realização das provas;
e) Alteração da inscrição do concorrente na condição de 
candidato da ampla concorrência para a condição de pessoa com 
deficiência.

8. A Prefeitura Municipal e o Instituto Consulpam não 
se responsabilizam por inscrições não recebidas por falhas de 
comunicação, tais como eventuais equívocos provocados por 
operadores de instituições bancárias, assim como no processamento 
do boleto bancário; congestionamento das linhas de comunicação; 
falhas de impressão; problemas de ordem técnica nos computadores 
utilizados pelos candidatos; bem como por outros fatores alheios que 
impossibilitem a transferência dos dados e impressão do boleto bancário 
ou da 2ª (segunda) via do boleto bancário, ressalvado, para tanto, quando 
a responsabilidade for atribuível exclusivamente aos organizadores do 
Processo Seletivo.

9. Ao candidato pertence a irrestrita e total responsabilidade 
pelo correto preenchimento do Formulário de Inscrição, bem como pelas 
informações nele prestadas.

10. No dia da prova, o candidato deve apresentar o documento de 
identificação original com foto, utilizado no preenchimento do formulário 
de inscrição, sob pena de não ter direito a permanecer no local de prova.

11. Efetivado o pagamento da taxa de inscrição, em nenhuma 
hipótese, mesmo diante de caso fortuito ou de força maior, serão aceitos 
pedidos de devolução do valor pago, salvo em caso de cancelamento do 
certame por força judicial ou por conveniência da Prefeitura Municipal.

12. Compete ao candidato manter sob sua guarda o comprovante 
de pagamento da inscrição.

13. Para os efeitos deste Processo Seletivo, aplicando-se a 
todos os atos de identificação do candidato, inclusive na inscrição, 
acesso ao local da prova e convocação, no caso de aprovação, SÃO 
CONSIDERADOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE COM FOTO: as 
carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de 
Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações 
Exteriores e pelas Polícias Militares. Carteira nacional de habilitação, 
expedida na forma da Lei Federal n.º 9.503/97, e passaporte, além das 
Carteiras Profissionais expedidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, 
que por Lei têm validade como documento de identidade como, por 
exemplo, as carteiras de identidade do CREA, da OAB, do CRC, do CRP, 
e ainda carteira de trabalho (CTPS).

13.1. Uma vez indicado na Ficha Eletrônica de Inscrição 
um dos documentos de identificação descritos acima, o candidato 
obriga-se a apresentá-lo no dia da prova e em todas as etapas do 
certame. 

13.2. Mesmo que seja considerado documento de 
identificação válido conforme este edital, a apresentação aleatória de 
qualquer um destes não garante ao candidato o acesso ao local de 
prova, salvo se for o mesmo indicado no Requerimento de inscrição. 

http://www.consulpam.com.br/
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14. Para os efeitos deste Processo Seletivo, aplicando-se a todos 
os atos de identificação do candidato, inclusive na inscrição, acesso 
ao local da prova e convocação, no caso de aprovação, NÃO SERÃO 
ACEITOS COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE: qualquer tipo de 
documentação digital (como Título Digital, CNH Digital, CRLV digital ou 
Carteira de Trabalho Digital), certidões de nascimento, títulos eleitorais, 
CPF, documento de alistamento militar, certificado de reservista, carteiras 
de motoristas expedidas antes da Lei Federal n.º 9.503/97, carteiras de 
estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos 
ilegíveis, não identificáveis ou danificados.

15. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar 
as publicações de todos os atos concernentes ao Processo 
Seletivo, que serão realizadas no site www.consulpam.com.br, de 
acordo com cada caso.

16. Não será aceita inscrição fora do horário e período 
estabelecidos no cronograma de atividades.

17.  Os candidatos poderão solicitar UMA ISENÇÃO do 
pagamento da taxa de inscrição para UM EMPREGO se:

17.1. Nos termos da Lei Federal n.º 13.656/2018 e da Lei Municipal 
n° 5.978/2015 durante o período destinado à solicitação de isenção, 
o candidato doador de sangue ou medula óssea deverá apresentar o 
Formulário de requerimento para isenção de pagamento das inscrições 
(ANEXO VIII) preenchido, cópia do RG, CPF, e comprovante de inscrição 
e Carteira de Doador de Sangue emitida pelo órgão competente, na qual 
devem constar a validade e a última data (dia, mês e ano) em que as 
doações foram feitas, a fim de comprovar ter efetuado duas doações 
de sangue no período de um ano anterior à data de publicação deste 
edital. Todos os documentos deverão ser enviados para o e-mail 
enviodedocumentos@consulpam.com.br. A ausência de quaisquer 
dos documentos supracitados acarretará o indeferimento da isenção 
do candidato. O envio da documentação deve ser realizado no período 
estipulado no cronograma de atividades, caso contrário, a solicitação de 
isenção não será avaliada.  
17.2. Nos termos da Lei Federal n.º 13.656/2018, durante o período 
destinado à solicitação de isenção, o candidato doador de sangue ou 
medula óssea deverá apresentar o Formulário de requerimento para 
isenção de pagamento das inscrições (ANEXO VIII) preenchido, cópia do 
RG, CPF, e comprovante de inscrição e Carteira de Doador de Sangue 
emitida pelo órgão competente, na qual devem constar a validade e a 
última data (dia, mês e ano) em que as doações foram feitas, a fim de 
comprovar ter efetuado duas doações de sangue no período de um ano 
anterior à data de publicação deste edital. Todos os documentos deverão 
ser enviados para o e-mail enviodedocumentos@consulpam.com.br. A 
ausência de quaisquer dos documentos 6 supracitados acarretará o 
indeferimento da isenção do candidato. O envio da documentação deve 
ser realizado no período estipulado no cronograma de atividades, caso 
contrário, a solicitação de isenção não será avaliada
17.3. Caso o candidato utilize outro meio que não o estabelecido 
neste edital ou não cumpra os prazos estipulados, o seu pedido de 
isenção do pagamento da taxa de inscrição será indeferido.
17.4. Não será aceita a entrega condicional ou complementação 
de documentos após a entrega da devida documentação.
17.5. O resultado da análise da documentação para solicitação de 
isenção do pagamento da taxa de inscrição, será divulgado no site www.
consulpam.com.br em tempo hábil para que o candidato, cuja isenção 
tiver sido indeferida, possa efetuar o pagamento do boleto bancário, 
caso assim deseje.
18. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar 
as publicações de todos os atos concernentes ao Processo Seletivo 
que serão divulgadas no site www.consulpam.com.br. O Instituto 
Consulpam não se responsabiliza por informações postadas em 
outros sites.

19. A qualquer tempo, mesmo depois de homologado o 
Processo Seletivo, poder-se-ão anular as provas e a nomeação do 
candidato, desde que seja verificada a falsidade de suas declarações 
ou dos documentos apresentados, bem como a existência de fraude 
na realização das provas, sem prejuízo da sua responsabilização civil, 
penal e administrativa.

20. A declaração falsa ou inexata dos dados do Formulário de 
isenção (Anexo VIII) do valor da taxa de inscrição, fornecidos pelo 
candidato ou a apresentação de documentos falsos ou inexatos que 

evidenciem má-fé, determinarão o cancelamento da inscrição e a 
anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época, sujeitando-
se o requerente às sanções civis, criminais e administrativas cabíveis, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa.

21.  Não será concedida isenção do pagamento do valor da taxa 
de inscrição ao candidato que:

a) Deixar de enviar a documentação solicitada no período fixado 
ou o fizer por meios distintos daqueles previstos neste edital;
b) Omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
c) Fraudar e/ou falsificar documento.

22. No dia estabelecido no Cronograma das atividades para a 
homologação das inscrições dos candidatos isentos, o interessado 
deverá acessar o site www.consulpam.com.br, no link área do candidato 
para averiguar se sua isenção foi deferida. Caso a isenção conste como 
indeferida, o candidato poderá entrar com pedido de recurso conforme 
orientação constante na publicação. 

23. Se julgar necessário, o candidato pode entrar em contato com 
o setor de Coordenação de Concurso do Instituto Consulpam, por meio 
dos telefones (85)3224-9369 e (85) 9957-9369 (WhatsApp) ou pelo chat 
disponível no nosso site www.consulpam.com.br.

24. Nos casos em que as isenções permaneçam INDEFERIDAS 
após recurso, os candidatos que desejarem deverão pagar o boleto 
bancário dentro dos prazos estabelecidos neste edital para concluírem 
suas inscrições.

25. DO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO

25.1. O horário e o local da realização das avaliações serão 
disponibilizados em até 05 (cinco) dias antes da data do certame, no 
endereço eletrônico www.consulpam.com.br, no link área do candidato. 
O Cartão de identificação NÃO será enviado pelos Correios ou outros 
meios de comunicação.

25.2. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da 
data, horário e local de realização das provas para fins de justificativa 
de sua ausência.

25.3.  É de exclusiva responsabilidade do candidato tomar ciência 
do trajeto até o local de realização das provas, a fim de evitar eventuais 
atrasos, sendo-lhe aconselhável visitar o local com antecedência.

25.4. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado 
para justificar o atraso ou a ausência do candidato.

25.5. O não comparecimento às provas, por qualquer motivo, 
caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação 
deste Processo Seletivo.

25.6. O candidato que, por qualquer motivo, não tiver seu nome 
constante na convocação para a prova objetiva, mas que apresente 
os comprovantes de inscrição, boleto bancário e seu comprovante de 
pagamento, efetuados nos moldes previstos neste edital, terá acesso ao 
local de prova.
25.7. Para ser incluído nos locais de prova de forma efetiva e 
segura, o candidato deverá entrar em contato com o Instituto Consulpam, 
imediatamente após a publicação dos referidos locais de prova, por meio 
dos telefones (85)3224-9369 e (85) 9957-9369 (WhatsApp).

25.8. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do 
candidato será automaticamente cancelada, considerados nulos todos 
os atos dela decorrentes.

25.9.  Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato, 
na sua data de nascimento, no número do documento de identidade 
utilizado na inscrição ou na sigla do órgão expedidor constantes no 
Cartão de identificação, deverão ser comunicados imediatamente ao 
Instituto Consulpam. 

25.10. Caso o candidato não comunique ao Instituto Consulpam 
sobre erro de digitação no Requerimento de inscrição antes da prova, 
aquele arcará com o prejuízo advindo de tal erro.

mailto:enviodedocumentos@consulpam.com.br
http://www.consulpam.com.br/
http://www.consulpam.com.br
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25.11. Em nenhuma hipótese serão efetuadas alterações e/
ou retificações nos dados informados pelo candidato no Formulário 
Eletrônico de Inscrição ou de Isenção, relativa ao emprego e nem quanto 
à condição em que concorre.

CAPÍTULO III - DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊN-
CIA

1. Em cumprimento à Lei n.º 7.853/89, à pessoa com deficiência, 
é assegurado o direito de inscrição no presente Processo Seletivo para 
preenchimento das vagas cujas atribuições sejam compatíveis com a 
deficiência de que é portadora, sendo-lhes reservado um percentual 
de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas para o emprego público 
pretendido e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade 
do certame.

2. Para fins de identificação de cada tipo de deficiência, adotar-
se-á a definição contida no art. 4º do Decreto Federal n.º 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, que regulamentou a Lei n.º 7.853, de 1989, com as 
alterações advindas do Decreto Federal n.º 5.296, de 2 de dezembro de 
2004, bem como a Súmula 377 do STJ.

3. As deficiências dos candidatos, admitida a correção por 
equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais, devem permitir 
o desempenho adequado das atribuições especificadas para o emprego.

4. Ressalvadas as condições especiais contidas no Decreto n.º 
3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão deste Processo 
Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no que 
concerne ao conteúdo das provas, à avaliação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas e à nota mínima exigida para os demais candidatos 
e a todas as demais normas de regência do Processo Seletivo.

5. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na 
execução das atribuições da função pública é obstativa à inscrição no 
certame.
6. Não obsta à inscrição ou ao exercício das atribuições da 
função pública a utilização de material tecnológico de uso habitual.

7. Nos termos do Decreto Federal n.º 3.298/99, o candidato 
inscrito como pessoa com deficiência deverá especificá-la no 
Requerimento de inscrição.

7.1 Para ter as condições especiais atendidas, o candidato deverá enviar 
e-mail, até o último dia de inscrição, para pcdconsulpam@gmail.com 
com cópia do RG, CPF e do laudo médico, bem como informar qual 
atendimento diferenciado deseja receber.

8. Previamente à contratação, será aferida a condição de 
deficiência, momento em que os candidatos serão submetidos, no prazo 
fixado pela Prefeitura Municipal, quando do ato de convocação, a exame 
médico oficial ou credenciado, o qual terá caráter definitivo sobre a 
qualificação do candidato quanto à existência ou não da deficiência e ao 
grau de compatibilidade da deficiência para o exercício das atribuições 
do emprego público.

9. Se a deficiência for considerada incompatível com as 
atividades previstas, o candidato terá seu nome excluído das listas de 
classificação em que figurar.

10. Na falta de candidato(s) aprovado(s) para provimento 
das vagas reservadas para pessoas com deficiência, estas serão 
preenchidas pelos demais aprovados, com estrita observância à ordem 
classificatória.

11. O candidato com deficiência que, no ato de sua inscrição, não 
declarar essa condição nem enviar laudo médico, não poderá alegá-la 
como fundamento para obter qualquer tratamento diferenciado.

12. O resultado final deste Processo Seletivo será publicado 
em duas listas, contendo, a primeira, a classificação de todos os 
candidatos – ampla concorrência, inclusive com o nome dos candidatos 
com deficiência – e a segunda contendo somente a classificação dos 
candidatos que concorrem às vagas destinadas aos deficientes.

13. Os candidatos que não enviarem o CID ao Requerimento de 
inscrição no período estipulado, não poderão fazê-lo em outro momento. 

14. O laudo médico terá validade somente para este Processo 
Seletivo.

15. Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às 
pessoas com deficiência previstas neste edital, assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa, o candidato que:

a) Não enviar o laudo médico ou o fizer fora do prazo estabelecido;
b) Apresentar o laudo médico sem data de expedição;
c) Apresentar laudo médico que não contenha a expressa 
referência ao código correspondente à Classificação Internacional de 
Doença – CID;
d) Apresentar laudo médico que não contenha informações que 
permitam caracterizar a deficiência nas categorias discriminadas no art. 
4º do Decreto Federal n.º 3298, de 20 de dezembro de 1999, combinado 
com o enunciado da Súmula n.º 377, do STJ, de 22 de abril de 2009.

16. Após a atribuição do candidato, a deficiência não poderá ser 
arguida para justificar a concessão de aposentadoria.

17. A pessoa com deficiência que precisar de auxílio para 
transcrição das respostas da prova, deverá indicar tal necessidade no 
ato da inscrição. Neste caso, o candidato terá o auxílio de um fiscal, 
não podendo a Prefeitura Municipal e o Instituto Consulpam serem 
responsabilizados, sob qualquer alegação por parte do candidato, por 
eventuais erros de transcrição cometidos pelo fiscal.

18. A pessoa com deficiência que necessitar de tempo adicional 
para a realização das provas, além de indicar esta necessidade no 
Formulário Eletrônico de Inscrição, deverá enviar o laudo médico 
acompanhado de parecer emitido por especialista da área de sua 
deficiência, que justificará a necessidade do tempo adicional solicitado 
pelo candidato, nos termos do § 2º do art. 40, do Decreto Federal n.º 
3.298/1999. 

19. A pessoa com deficiência visual (cega ou com baixa visão) 
poderá solicitar prova especial em Braille ou ampliada. Neste último 
caso, serão oferecidas provas com tamanho de letra correspondente a 
corpo 24.

20. Conforme norma contida no Decreto de n.º 9.508/2018, à 
pessoa com deficiência auditiva que solicitar condições especiais será 
oferecido intérprete de libras somente para tradução das informações 
e/ou orientações para realização da prova. Será permitido o uso de 
aparelhos auditivos no interior do local de prova, sendo este aparelho 
submetido à inspeção e aprovação pela autoridade responsável pelo 
certame.

21. A pessoa com deficiência que não requerer às condições 
especiais no prazo e forma previstas neste edital, sejam quais forem os 
motivos alegados, terá exclusiva responsabilidade na opção de realizar 
ou não a prova sem as condições especiais não solicitadas. 

22. Do total das vagas ofertadas de cada emprego, 10% (dez por 
cento) será reservado para pessoas com deficiência, em cumprimento 
ao que assegura o art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, no 
Decreto Federal n.º 3.298/99, Decreto Federal n.º 9.508/18, Lei 
Estadual n° 16.769/2018  e Lei Municipal n° 4.019/97, observando-se 
a compatibilidade de condição especial do candidato com as atividades 
inerentes às atribuições do emprego para o qual concorre, no prazo de 
validade do presente Processo Seletivo.

23. Caso a aplicação do percentual de que trata este capítulo, 
resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro 
número inteiro subsequente.

23.1. Em obediência ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal e 
aos parágrafos 1°, 2° e 3º do art. 1º do Decreto Federal n.º 9.508/2018, 
Lei Estadual n° 16.769/2018  e Lei Municipal n° 4.019/97, será reservado 
o percentual de 10% (dez por cento) das vagas existentes para cada 
emprego, individualmente, das que vierem a surgir durante o prazo de 
validade do presente Processo Seletivo para cada emprego.

23.2. As vagas para pessoa com deficiência constam no Anexo I deste 
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Edital, os empregos que não constarem vagas expressas quando houver 
solicitação à reserva e/ou quando as aprovações para tal categoria 
ultrapassar o número da oferta, ficaram na condição de classificável, a 
depender do surgimento de vagas até o prazo de validade do Processo 
Seletivo.

24. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se 
enquadram nas categorias relacionadas no artigo 4º do Decreto Federal 
n.º 3.298/99 e suas alterações, e no Decreto Federal n.º 9.508/2018.

25. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições 
especiais previstas no Decreto Federal n.º 3.298/99, participarão 
do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos 
critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas.

26. O candidato com deficiência deverá enviar laudo que 
comprove sua deficiência. O laudo deverá estar devidamente assinado 
por profissional competente, conter o CRM do profissional e especificar 
o CID em que o candidato se enquadra. Deverá preencher o formulário 
(Anexo VI) deste Edital, e enviar os documentos para o e-mail 
pcdconsulpam@gmail.com.

27. Serão considerados somente documentos enviados dentro 
do prazo estabelecido, conforme data de envio no registro do e-mail, 
obrigatoriamente acompanhado do formulário (Anexo VI) e com os 
documentos a seguir, sob pena de indeferimento:

a)  Laudo Médico expedido no prazo máximo de 06 (seis) meses antes 
do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa 
da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do número do CRM 
do médico responsável por sua emissão, anexando ao Laudo Médico 
as seguintes informações: nome completo, número do documento de 
identidade (RG), número do CPF e nome do Processo Seletivo, nome do 
emprego pretendido (Anexo VI);
b)  O candidato com deficiência visual que necessitar de prova especial 
em Braille ou ampliada ou, ainda, leitura de sua prova, além do envio 
da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar 
solicitação por escrito (Anexo VI), dentro do prazo previsto para envio 
da documentação; 
c)  O candidato com deficiência auditiva que necessitar do atendimento 
do Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, além do envio da 
documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar 
solicitação por escrito (Anexo VI);
d) O candidato com deficiência física que necessitar de atendimento 
especial, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste 
item, deverá solicitar, por escrito (Anexo VI), mobiliário adaptado e 
espaços adequados para a realização da prova, designação de fiscal 
para auxiliar no manuseio das provas dissertativas (quando houver) e 
transcrição das respostas, salas de fácil acesso, banheiros adaptados 
para cadeira de rodas etc.; 
e) O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional 
para realização das provas, além do envio da documentação indicada 
na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação (Anexo VI) com 
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de 
sua deficiência, dentro do prazo de envio do laudo.

28. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova 
especial em Braille serão oferecidas provas nesse sistema e suas 
respostas deverão ser transcritas também em Braille. Os referidos 
candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, 
reglete e punção, podendo, ainda, utilizar-se de soroban.

29. Aos deficientes visuais (baixa visão) que solicitarem prova 
especial ampliada serão oferecidas nesse sistema. Sua prova ampliada 
será em fonte 24.

30. O candidato que encaminhar laudo médico, de acordo com 
o especificado no item 29 letra “a”, e que não tenha indicado no ato da 
inscrição que deseja concorrer às vagas reservadas, automaticamente 
será considerado como “concorrendo às vagas reservadas a deficientes”.

31. Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não 
atenderem aos dispositivos mencionados neste Capítulo e seus subitens 
serão considerados como pessoas sem deficiência, seja qual for o motivo 

alegado, bem como poderão não ter as condições especiais atendidas.

32. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição 
conforme instruções constantes deste Capítulo, não poderá interpor 
recurso administrativo em favor de sua condição.

33. O candidato com deficiência, se classificado na forma deste 
Edital, além de figurar na lista de classificação geral, terá seu nome 
constante da lista específica de candidatos com deficiência.

34. Ao ser convocado para contratação, o candidato deverá se 
submeter a exame médico oficial ou credenciado pela Prefeitura, que terá 
decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou 
não, e o grau de deficiência incapacitante para o exercício do emprego. 
Será eliminado da lista de pessoa com deficiência o candidato cuja 
deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o 
mesmo constar apenas na lista de classificação geral.

35. A avaliação ficará condicionada à apresentação, pelo 
candidato, de documento de identidade original oficial e terá por base 
o Laudo Médico encaminhado no período das inscrições, conforme item 
7.1 deste Capítulo, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da 
deficiência.

36. Caberá recurso contra decisão proferida pela perícia Médica 
da Prefeitura Municipal.

37. A não observância, pelo candidato, de qualquer das 
disposições deste Capítulo implicará a perda do direito a ser nomeado 
para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.

38. O laudo médico apresentado terá validade somente para este 
Processo Seletivo e não será devolvido.

39. Após a nomeação do candidato, a deficiência não poderá ser 
arguida para justificar a concessão de readaptação ou aposentadoria 
por invalidez.

CAPÍTULO IV – DA FASE DO PROCESSO SELETIVO

1. O Processo Seletivo constará de: 

1.1 - Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos 
os empregos.
1.2 - Prova de Títulos de caráter classificatório para todos os empregos 
de nível superior.

CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROVA OBJETIVA

1. A prova objetiva será realizada na cidade de Jacareí, podendo 
ser utilizadas cidades circunvizinhas, de acordo com a necessidade 
e conveniência, conforme descrito abaixo:
1.1. A Prefeitura Municipal de Jacareí e o Instituto Consulpam não 
assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alojamento e 
alimentação dos candidatos residentes ou domiciliados em Jacareí ou em 
outro município que exija o deslocamento para a compleição das provas.

2. O candidato somente poderá realizar a prova em data, local e 
horário definidos no Cartão de identificação. 

2.1. Caso o candidato necessite de atendimento diferenciado deverá, no 
ato da inscrição, informar qual atendimento diferenciado deseja receber.

3. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da 
data, horário e local de realização das provas para fins de justificativa 
de sua ausência.

4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a 
realização das provas com sessenta minutos de antecedência, munido 
do documento de identificação com foto informado no ato da inscrição e 
o Cartão de identificação emitido na área do candidato, disponível no 
site www.consulpam.com.br, sem os quais não terá acesso ao local da 
prova.
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4.2 – O candidato fica obrigado a cumprir os protocolos de prevenção ao 
COVID-19 e variantes que estiverem vigentes na data da prova, sendo 
sua inteira responsabilidade acompanhar as publicações dos órgãos 
oficiais federais, estaduais e municipais, bem como atendendo a todos 
os protocolos sanitários vigentes, sob pena de não poder ingressar no 
local da prova e ser excluído em caráter definitivo do Processo Seletivo.

5. Nos locais de realização das provas, após o fechamento dos 
portões, em horário a ser divulgado pelo Instituto, não será permitido 
o ingresso de candidatos, em hipótese alguma, sendo eliminado o 
candidato que se apresentar após este momento.

6. Faltando 20 (vinte) minutos do horário previsto para o 
início das provas, os portões serão fechados e não será permitida a 
entrada de nenhum candidato.   

7. Os candidatos, após entrarem na sala da prova, somente 
poderão ausentar-se do recinto de realização das provas após 
decorrida uma hora do tempo de duração previsto.

8. O candidato que, por qualquer motivo, se recusar a 
permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido no item 
7, terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado do 
Processo Seletivo.

9. O candidato que não cumprir o disposto no item 7, insistindo 
em sair da sala de realização das provas sem cumprir o determinado 
no item anterior, deverá assinar o Termo de Recusa constando os 
motivos do descumprimento. Este documento será enviado à Comissão 
do Processo Seletivo para providências, e o candidato poderá ser 
eliminado do certame, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 
Caso o candidato se negue a assiná-lo, este poderá ser assinado e 
testemunhado por outros candidatos, pelos fiscais e/ou coordenador de 
prédio local.

10. Os 3 (três) últimos candidatos em sala somente poderão deixar 
a sala de provas juntos, após verificarem o correto armazenamento dos 
cadernos de provas e cartões-resposta em invólucros específicos, além 
de assinarem Atas com os respectivos números de lacres, atestando a 
idoneidade da aplicação das provas.

11. A inviolabilidade dos malotes das provas será comprovada 
no momento do rompimento de seus lacres, mediante termo formal, na 
presença de testemunhas.

12. A inviolabilidade dos pacotes das provas será comprovada no 
momento do rompimento do lacre dos pacotes, na presença de todos os 
candidatos, nas salas de realização das provas.

13. Durante o período de realização das provas, não será permitida 
qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos 
ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim 
como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, 
anotações ou quaisquer outros meios.

14. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou 
informações relativas às suas respostas em quaisquer outros meios que 
não os permitidos neste edital e seus anexos.

15. Não será permitida, nos locais de realização das provas, a 
entrada e/ou permanência de pessoas não autorizadas pelo Instituto 
Consulpam.

16. O candidato deverá comparecer ao local de realização das 
provas com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário 
previsto para início de realização das provas, munido do original de 
documento de identidade oficial com foto, que tenha sido indicado 
no Formulário Eletrônico de Inscrição ou de Isenção, de caneta 
esferográfica (tinta preta ou azul), fabricada em material transparente 
e preferencialmente, do Cartão de identificação e do boleto original 
quitado, respeitando os protocolos sanitários previstos no item 4 deste 
Capítulo.

17. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma, 
lapiseira, lápis, borracha, corretivos ou outro material que não seja 
caneta de corpo transparente.

18. Somente será admitido à sala de provas o candidato que 
estiver previamente inscrito e munido de documento de identidade com 
foto, sendo exigida a apresentação do documento original e válido, não 
sendo aceita cópia, mesmo que autenticada.

19. Será obrigatória a apresentação de documento de identidade 
original com foto no dia e no local das provas. No caso de perda, roubo 
ou na falta do documento de identificação com o qual se inscreveu neste 
Processo Seletivo, o candidato poderá apresentar outro documento de 
identificação equivalente, juntamente com Boletim de Ocorrência (BO) 
informando a perda do documento de identificação, emitido em até 30 
dias antes da data da prova.

20. O comprovante de pagamento de inscrição e o Cartão de 
identificação, por si sós, não serão aceitos para a identificação do 
candidato.

21. O documento de identificação com foto apresentado no dia da 
prova deverá estar em perfeita condição, a fim de permitir, com clareza, 
a identificação do candidato, e deverá conter, obrigatoriamente, filiação, 
fotografia, data de nascimento e assinatura.

22. Não serão aceitos documentos de identificação com prazos de 
validade vencidos, ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

23. O candidato que não apresentar documento de identidade 
oficial e válido e com foto – o mesmo informado na Ficha Eletrônica de 
Inscrição – não poderá fazer a prova.

24. Uma vez dentro do prédio onde fará a prova, o candidato não 
poderá manusear nenhum equipamento eletrônico, nem consultar ou 
manusear qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguarda o 
horário de início da prova, bem como somente poderá deixar a sala de 
realização da prova mediante consentimento prévio, acompanhado de 
um fiscal, ou sob fiscalização da equipe de aplicação de provas.

25. Dentro do prédio onde fará a prova, não será permitido o uso 
de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço, abafadores auriculares, 
tampões e/ou similares, bem como o uso ou o porte, mesmo que 
desligados, de telefone celular, pagers, bip, relógios de qualquer tipo, 
agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, ipod, 
tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou 
qualquer outro equipamento eletrônico, qualquer espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, 
oralmente ou por escrito, assim como não será permitida a anotação de 
informações relativas às questões das provas e suas respostas (copiar 
gabarito) fora dos meios permitidos, uso de notas, anotações, livros, 
impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material 
literário ou visual. O descumprimento desta instrução poderá implicar na 
eliminação do candidato.

26. Caso algum aparelho emita qualquer som no horário de prova, 
o candidato será eliminado do certame.

27. O candidato que, durante a realização das provas, for 
encontrado portando qualquer um dos aparelhos não permitidos neste 
edital, mesmo que desligados, terá a ocorrência registrada em Ata, que 
será avaliada pela Comissão de Concursos, podendo ser eliminado do 
certame.

28. É vedado o ingresso de candidato na sala de provas portando 
garrafa opaca, garrafa transparente com rótulo, arma de fogo ou objetos 
similares, mesmo que apresente a respectiva autorização de porte.

29. O Instituto Consulpam não se responsabiliza pela guarda de 
objetos dos candidatos, ficando todos os pertences em posse destes. 
Recomendamos que sejam levados apenas os objetos permitidos neste 
edital, quais sejam: documento de identificação com foto, Cartão de 
identificação, comprovante de pagamento, comprovantes de protocolos 
sanitários e caneta com corpo transparente. O Instituto Consulpam e a 
Prefeitura Municipal não se responsabilizam por perdas, extravios ou 
danos que eventualmente ocorram aos objetos dos candidatos.

30. Os objetos ou documentos perdidos durante a realização das 
provas, que porventura venham a ser entregues ao Instituto Consulpam, 
serão guardados pelo prazo de 30 (trinta) dias e encaminhados 
posteriormente à seção de achados e perdidos da Empresa Brasileira de 
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Correios e Telégrafos - ECT. 

31. Para garantir a segurança do Processo Seletivo, o candidato 
será submetido a detector de metais dentro do prédio onde realizará as 
provas, dentre outras medidas.

32. Para fins de revista com detectores de metal, os candidatos 
devem deixar as orelhas à mostra. 

33. Ao iniciarem os procedimentos operacionais relativos à 
aplicação das provas, serão observadas as condições abaixo:

a) As instruções constantes nos cadernos de provas e no 
cartão-resposta, bem como as orientações e instruções expedidas pela 
Consulpam durante a realização das provas complementam este edital e 
deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato;
b) O candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-
resposta de acordo com a assinatura constante no seu documento de 
identidade;
c) A ausência da digital e/ou da assinatura do candidato no 
cartão-resposta da prova objetiva poderá acarretar a eliminação do 
candidato;
d) Uma vez fora da sala, o candidato não poderá regressar para 
assinar ou imprimir a digital no cartão-resposta;
e) Somente serão permitidos assinalamentos nos cartões-
resposta feitos pelo próprio candidato, com caneta esferográfica (tinta 
preta ou azul), fabricada em material transparente, sendo vedada 
qualquer participação de terceiros, respeitadas as condições solicitadas 
e concedidas às pessoas com deficiência ou com necessidade de 
atendimento especial;
f) Não haverá substituição do cartão-resposta por erro do 
candidato, salvo em situação que o Instituto Consulpam julgue 
necessário;
g) O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, 
de qualquer modo, danificar seu cartão-resposta, sob pena de arcar com 
os prejuízos advindos da impossibilidade de sua correção;
h) Será considerado nulo o cartão-resposta que estiver 
marcado ou escrito, respectivamente, a lápis, bem como com a 
presença de qualquer forma de identificação do candidato fora do lugar 
especificamente indicado para tal finalidade;
i) Ao terminar o tempo máximo determinado neste edital para 
a realização das provas, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao 
fiscal de sala, o caderno de provas e o cartão-resposta, devidamente 
preenchidos e assinados nos locais destinados a isso;
j) O candidato poderá levar seu caderno de provas quando 
faltar uma hora para o término do horário estabelecido. Para tanto, 
o material deve estar intacto, sem faltar nenhuma folha ou parte 
dela. A violação da prova acarretará a eliminação do candidato;
k) Na correção dos cartões-resposta, será atribuída nota zero à 
questão sem opção assinalada, com mais de uma opção assinalada, que 
contenha emenda ou rasura ou cuja marcação não esteja condizente 
com a instrução fornecida no próprio cartão. O preenchimento do cartão-
resposta fora do padrão instruído será desconsiderado, pois o leitor ótico 
não capta as marcações em desconformidade com o padrão de leitura 
do equipamento; 
l) Ao terminarem as provas, os candidatos deverão se retirar 
imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização 
dos banheiros;
m) No dia da realização das provas, não serão fornecidas 
por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas 
autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas 
e/ou critérios de avaliação/classificação.
n) Nos casos de eventual falta de Caderno de Questões 
(material personalizado de aplicação das provas), em razão de falha 
de impressão, número de provas incompatível com o número de 
candidatos na sala ou qualquer outro equívoco na distribuição de prova/
material, o INSTITUTO CONSULPAM – Consultoria Público-Privada tem 
a prerrogativa para entregar ao candidato prova/material reserva não 
personalizado eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e 
de coordenação.

34. Poderá ser eliminado do Processo Seletivo, garantidos o 
contraditório e a ampla defesa, o candidato que:

a) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos 
locais determinados;
b) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;

c) Não apresentar o documento de identidade com foto informado 
no Formulário Eletrônico de Inscrição ou quaisquer dos documentos 
oficiais equiparados juntamente com Boletim de Ocorrência no caso de 
perda ou roubo do documento informado no ato da inscrição;
d) Não cumprir as medidas sanitárias previstas neste Edital.
e) Após iniciada a prova, estabelecer comunicação, por qualquer 
meio, com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Processo 
Seletivo;
f) Portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de 
posse de documento oficial de licença para o porte;
g) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do 
fiscal ou deixar o local de provas antes de do horário permitido; 
h) Fizer uso de notas, anotações, livros, impressos, manuscritos, 
códigos, manuais ou qualquer outro material literário ou visual, salvo se 
expressamente admitido no edital;
i) For surpreendido usando e/ou portando algum dos objetos 
proibidos por este edital;
j) Não deixar à mostra as orelhas;
k) Não entregar o caderno de questões e o cartão-resposta ao 
término do tempo de aplicação das provas;
l) Fizer anotação de informações relativas às questões da prova 
e suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos;
m) Ausentar-se da sala de prova portando o cartão-resposta e/ou 
caderno de questões;
n) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para 
obter aprovação própria ou de terceiros em qualquer fase do certame;
o) Não permitir a coleta de sua assinatura;
p) Recusar a submeter-se ao sistema de detecção de metal e de 
coleta da impressão digital da prova objetiva;
q) Fotografar, filmar ou, de alguma forma, registrar e divulgar 
imagens e informações acerca do local da prova, da prova e de seus 
participantes;
r) Desrespeitar, ofender, agredir ou, de qualquer outra forma, 
tentar prejudicar outro candidato;
s) Perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos durante a 
preparação ou realização das provas;
t) Tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, 
fiscais ou autoridades presentes;
u) Recusar-se a seguir as instruções dadas por membro da 
comissão organizadora, da banca examinadora, da equipe de aplicação 
e apoio às provas ou qualquer outra autoridade presente no local do 
certame;
v) Deixar de atender às normas contidas nos cadernos de provas 
e no cartão-resposta e demais orientações/instruções fornecidas pelo 
Instituto Consulpam.

35. Caso ocorra alguma das situações previstas neste Capítulo, 
o Instituto Consulpam lavrará ocorrência e, em seguida, encaminhará 
o referido documento para a Prefeitura Municipal, a fim de que sejam 
tomadas as providências cabíveis.

36. Os gabaritos serão publicados no endereço eletrônico www.
consulpam.com.br, até o 1º (primeiro) dia útil subsequente à realização 
das provas.

37. A duração das provas será de (2) duas horas para todos 
os empregos, com exceção para os candidatos com deficiência que 
houverem solicitado tempo adicional. 

38. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo de 
duração das provas e não serão fornecidas informações referentes ao 
conteúdo por qualquer membro da equipe da aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes.

39. Na prova objetiva, considerar-se-á APROVADO o candidato 
que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos na Prova 
de Conhecimentos Gerais e 50% (cinquenta por cento) de acertos na 
Prova de Conhecimentos Específicos.

40. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas 
em razão de erro material serão atribuídos a todos os candidatos que 
tiverem realizado a prova.

41. Acarretará a eliminação do Processo Seletivo, sem prejuízo 
das sanções cabíveis, a burla ou a tentativa de burla, por parte do 
candidato, a quaisquer das normas definidas neste edital e seus anexos, 
no Manual do Candidato e/ou em outros editais complementares relativos 
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ao certame, nos comunicados e/ou nas instruções constantes em cada 
prova, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer 
pessoa envolvida na aplicação das provas.

42. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Processo 
Seletivo – o que é de interesse público e, em especial, dos próprios 
candidatos – bem como a sua autenticidade, será solicitado, quando da 
aplicação da prova objetiva, a autenticação digital em local apropriado.
43. O gabarito preliminar das provas será publicado no site www.
consulpam.com.br, conforme previsto no cronograma.
44. Em hipótese alguma haverá segunda chamada para 
realização da prova, sendo atribuída nota 0 (zero) ao candidato ausente 
ou retardatário, seja qual for o motivo alegado.

45. CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA LACTANTES

45.1. Fica assegurado às lactantes o direito de participarem 
do PROCESSO SELETIVO, nos critérios e condições estabelecidos 
pelos artigos 227 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei Federal n.º 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), artigos 1º e 2º da Lei 
Federal n.º 10.048/2000.

45.2. A candidata que seja mãe lactante de bebê deverá 
requerer, no ato da inscrição, local reservado para amamentação.

45.3. A prova da idade do infante será feita mediante 
declaração anexada no ato de inscrição para o PROCESSO SELETIVO 
e apresentação da respectiva certidão de nascimento durante sua 
realização. A candidata que não apresentar a solicitação no período de 
inscrição, poderá não ter a solicitação atendida por questões de não 
adequação das instalações físicas do local de realização das provas.

45.4. Deferida a solicitação, a mãe deverá, no dia da 
prova ou da etapa avaliatória, indicar uma pessoa acompanhante que 
será a responsável pela guarda da criança durante o período necessário.

45.5. A mãe terá o direito de proceder à amamentação 
a cada intervalo de 2 (duas) horas, por até 30 (trinta) minutos, por filho. 
A mãe poderá retirar-se, temporariamente, da sala em que estiver sendo 
realizadas as provas, para atendimento ao seu bebê, em sala especial a 
ser reservada pela Coordenação.

45.6. O tempo despendido na amamentação não será compensado 
durante a realização da prova.

45.7. Para a amamentação, o bebê deverá permanecer no 
ambiente determinado pela Coordenação.

45.8. A criança deverá estar acompanhada somente de um maior 
de 18 (dezoito) anos, capaz, responsável por sua guarda (familiar ou 
terceiro indicado pela candidata), e a permanência temporária desse 
adulto, em local apropriado, será autorizada pela Coordenação deste 
PROCESSO SELETIVO. O acompanhante do infante não poderá utilizar 
celulares ou outros equipamentos eletrônicos.

45.8.1. A pessoa acompanhante somente terá acesso ao local das 
provas até o horário estabelecido para fechamento dos portões e ficará 
com a criança em sala reservada para essa finalidade, próxima ao local 
de aplicação das provas.

45.9. A candidata, durante o período de amamentação, será 
acompanhada de uma fiscal do Instituto Consulpam, sem a presença 
do responsável pela guarda da criança, que garantirá que sua conduta 
esteja de acordo com os termos e condições deste edital.

45.10. A candidata nesta condição que não levar acompanhante 
não realizará as provas.

45.11. O Instituto Consulpam não disponibilizará acompanhante 
para a guarda de crianças.

CAPÍTULO VI – DA PROVA OBJETIVA

1. A prova objetiva ocorrerá de acordo com o especificado no 
cronograma.
2. A prova objetiva compreenderá questões de múltipla escolha – A, 

B, C, D – de acordo com conteúdo indicado no Anexo III.
3. Nas provas objetivas, serão válidas apenas as respostas 
assinaladas no cartão-resposta.
4. O quantitativo de questões e suas respectivas áreas de saber 
estão discriminados no Anexo II deste edital.

 CAPÍTULO VII – DA PROVA DE TÍTULOS

1. A segunda etapa será constituída de Prova de Títulos, de caráter 
classificatório, de formação acadêmica e concorrerão os candidatos de 
empregos do nível superior aprovados na prova objetiva.

2. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos, de caráter 
classificatório, é facultativa. O candidato que não entregar títulos não 
será eliminado deste Processo Seletivo. A entrega será feita no dia, 
hora e local da Prova Objetiva de cada candidato, de acordo com o 
item 5, “d”, do capítulo VII deste Edital.

3. Serão aceitos como documentos os títulos que forem representados 
por diplomas e certificados definitivos de conclusão de curso expedidos 
por instituição reconhecida pelo MEC ou órgão estadual competente, em 
papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e 
do responsável pela expedição do documento.

4. Serão pontuados: 
 

TÍTULO COMPROVAÇÃO
VALOR 

DE CADA 
TÍTULO

VALOR 
MÁXIMO

Especialização 
Lato Sensu

Certificado de Curso de 
pós-graduação em nível de 
especialização, devidamente 
registrado, com carga 
mínima de 360h, em área do 
conhecimento correlata com 
o EMPREGO pleiteado.

 Também será aceita a 
declaração de conclusão de 
especialização, desde que 
acompanhada do histórico 
escolar do curso. 

2,0 2,0

Mestrado

Certificado de Curso de 
pós-graduação em nível 
de Mestrado, devidamente 
registrado, em área do 
conhecimento correlata com 
o EMPREGO pleiteado. 
Também será aceita a 
declaração ou certificado 
de conclusão de mestrado 
desde que acompanhada da 
ata de defesa de dissertação/ 
histórico escolar

10,0 10,0

Doutorado

Certificado de Curso de 
pós-graduação em nível 
de Doutorado devidamente 
registrado, em área do 
conhecimento correlata com 
o EMPREGO pleiteado. 
Também será aceita a 
declaração ou certificado 
de conclusão de mestrado 
desde que acompanhada da 
ata de defesa de dissertação/ 
histórico escolar.

10,0 10,0

5. A comprovação de títulos observará os seguintes critérios:
a) Especialização em nível lato sensu, mediante a apresentação 
de fotocópia autenticada, do certificado de conclusão, expedido por 
instituição superior reconhecida pelo MEC ou órgão estadual competente, 
com indicação da carga horária mínima de 360 horas, realizado no campo 
de atuação pleiteado, acompanhado da fotocópia autenticada do Histórico 
Escolar com os conteúdos ministrados;
b) Especialização em nível stricto sensu (mestrado e 
doutorado), mediante a apresentação de fotocópias autenticadas, dos 
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respectivos diplomas, expedidos por instituição superior reconhecida pelo 
MEC ou órgão estadual competente ou de fotocópias autenticadas das 
Atas das Bancas Examinadoras, devidamente assinadas, comprovando 
a aprovação das dissertações ou teses. Dever-se-á apresentar, ainda, a 
fotocópia autenticada do Histórico Escolar;
c) Os diplomas e/ou certificados expedidos por universidades 
estrangeiras somente serão considerados quando reconhecidos/
validados por instituição brasileira legalmente competente para tanto, 
acompanhados do respectivo comprovante;
d) A entrega da documentação da Prova de Títulos ocorrerá no 
dia e local das provas objetivas, a um fiscal destinado a esse fim. Cada 
candidato entregará sua documentação exclusivamente no local em que 
estará fazendo a prova objetiva;
e) O candidato deverá apresentar a documentação em envelope, 
tamanho ofício, fechado e identificado, contendo externamente, em sua 
face frontal, os seguintes dados:

PROCESSO SELETIVO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ – 
EDITAL 023/2022

REFERÊNCIA: PROVA DE TÍTULOS 

NOME COMPLETO DO CANDIDATO: 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:

EMPREGO PRETENDIDO:

f) A documentação deverá ser entregue individualmente, sendo 
vedado, dentro de um mesmo envelope, haver títulos de mais de um 
candidato;
g) Todos os títulos deverão ser entregues de uma única vez, 
não se admitindo complementação, suplementação, inclusão e/ou 
substituição de documentos durante ou após os períodos estabelecidos 
neste Edital para entrega ou interposição de recursos;
h) Não serão aceitos títulos entregues fora do prazo ou ainda por 
fax, por internet ou por qualquer outra forma não prevista neste Edital;
i) Toda a documentação deverá ser apresentada mediante cópia 
legível devidamente autenticada em serviço notarial e de registros 
(Cartório de Notas) ou contendo código de verificação da autenticidade 
que permita a comprovação ou pelo Atende Bem, quando se tratar de 
documentos obtidos junto a sites oficiais. Os documentos cujos versos 
estiverem em branco deverão receber um carimbo com a expressão “Em 
branco”;
j) Não deverão ser enviados documentos ORIGINAIS;
k) A Prova de Títulos se limitará ao valor máximo de 10 (dez) 
pontos; podendo o candidato apresentar apenas um título de cada 
formação (Doutorado, Mestrado ou Pós-Graduação lato sensu;
l) As cópias, autenticadas dos documentos entregues não serão 
devolvidas e nem serão disponibilizadas cópias da documentação 
entregue, sendo estas, parte integrante da documentação do certame; 
m) Caso o candidato opte por autenticação da cópia no Atende 
Bem, deverá levar o título original e cópia simples para autenticação no 
período de 03/10/2022 a 04/11/2022, das 8h às 16h (apenas nos dias 
úteis). O Atende Bem está situado à Praça dos Três Poderes, 73, Centro, 
Jacareí/SP.
n) Será de inteira responsabilidade do candidato a entrega da 
documentação referente a títulos nos termos deste Edital e seus anexos, 
sob pena desta não ser considerada pela banca examinadora;
o) Serão recusados, liminarmente, os títulos que não atenderem 
às exigências deste Edital e seus anexos.

CAPÍTULO VIII – DA CLASSIFICAÇÃO

1. A classificação será feita em ordem decrescente do número de 
pontos obtidos pelos candidatos, conforme as notas calculadas mediante 
as fórmulas previstas no Anexo V.

2. A classificação dos aprovados será divulgada em ordem 
decrescente nas médias aritméticas obtidas no conjunto das provas, 
publicada no site www.consulpam.com.br.

3. Ocorrendo empate no total de pontos, o desempate 
beneficiará, sucessivamente:

a) O candidato que tiver idade igual ou superior a 60 anos, até 

o último dia de inscrição nesta Seleção Pública, conforme artigo 27, 
parágrafo único, da Lei n.º 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto 
do Idoso);
b) O candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos 
Específicos;
c) O candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos 
Gerais;
d) O candidato de mais idade.

CAPÍTULO IX – DOS RECURSOS

1. Caberá recurso fundamentado, assegurados o contraditório 
e a ampla defesa, dirigido em única e última instância à Comissão de 
Concurso da Instituto Consulpam contra todas as decisões proferidas no 
âmbito deste Processo Seletivo, que tenham repercussão na esfera de 
direitos dos candidatos, tais como:

a) Indeferimento de isenção do valor da taxa de inscrição;
b) Indeferimento da inscrição ou dados pessoais digitados 
erroneamente;
c) Indeferimento do pedido de atendimento especial e de concorrência 
na condição de pessoa com deficiência e/ou pessoa negra;
d) Questões da prova objetiva e gabaritos preliminares;
e) Totalização dos pontos obtidos na prova objetiva, desde que se 
refira a erro de cálculo das notas e na classificação preliminar;
f) Totalização dos pontos obtidos na prova de títulos;
g) Demais decisões proferidas durante o Processo Seletivo que 
tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos.

2. O prazo para a interposição de recursos será especificado 
no cronograma ou na respectiva publicação, contados do primeiro dia 
subsequente à data de publicação do objeto do recurso.

3. O Instituto Consulpam informará no endereço eletrônico www.
consulpam.com.br todas as instruções para interposição dos recursos.
4. No caso de recurso previsto contra indeferimento de inscrição 
por problemas ocasionados no pagamento da taxa de inscrição, o 
recurso deverá estar acompanhado, obrigatoriamente, da cópia legível 
do comprovante de pagamento do valor da taxa de inscrição, bem 
como de toda a documentação e as informações que o candidato julgar 
necessárias à comprovação da regularidade do pagamento.

5. Os recursos à prova objetiva deverão apresentar argumentação 
lógica consistente e ser acrescidos da indicação bibliográfica 
pesquisada (quando couber) pelo candidato para fundamentar seus 
questionamentos.

6. Cada candidato poderá interpor apenas um recurso por 
questão/objeto, devidamente fundamentado.

7. Serão indeferidos os recursos que: 

a) Não estiverem devidamente fundamentados;
b) Não apresentarem argumentações lógicas e consistentes;
c) Estiverem em desacordo com as especificações contidas neste 
edital;
d) Forem apresentados fora do prazo estabelecido;
e) Apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que 
não aquela selecionada para o recurso;
f) Forem interpostos coletivamente;
g) Desrespeitem a banca examinadora;
h) Sejam cópia idêntica de outro(s) recurso(s);
i) Não fizerem uso do Formulário para recursos (Anexo VI).
8. Não serão reconhecidos os recursos ilegíveis.

9. A decisão sobre o deferimento ou indeferimento do recurso 
será publicada conforme previsto neste edital e disponibilizada no 
endereço eletrônico www.consulpam.com.br.

10. A decisão de que trata o subitem acima terá caráter terminativo 
e não será objeto de reexame. 

11. A banca examinadora constitui única instância para recurso, 
sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 
recursos adicionais.  

http://www.consulpam.com.br/
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12. Se, do exame do recurso, resultar anulação da questão de 
múltipla escolha, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a 
todos os candidatos, independentemente de interposição de recursos 
administrativos ou de decisão judicial. 

13. Se houver alteração do gabarito oficial, de ofício ou por força 
de provimento de recurso, as provas serão corrigidas de acordo com o 
gabarito revisado. 

14. Na ocorrência dos dispostos nos itens 12 e 13 deste 
Capítulo, poderá haver alteração da classificação inicial obtida para 
uma classificação superior ou inferior, ou ainda, poderá ocorrer à 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida.

CAPÍTULO X – DAS PUBLICAÇÕES

1. A Prefeitura Municipal e o Instituto Consulpam publicarão no 
site www.consulpam.com.br e no Boletim Oficial do Município no site 
www.jacarei.sp.gov.br .

1.1. Edital Nº. 023/2022 do Processo Seletivo.
1.2. Lista de candidatos habilitados na 1ª fase do Processo 
Seletivo;
1.3. Lista de inscrições indeferidas/impedidas;
1.4. Convocação dos candidatos que tiverem suas inscrições 
deferidas para prestação da prova;
1.5. Classificação Geral Preliminar;
1.6. Classificação Geral Final;
1.7. Homologação do Processo Seletivo.

2. A Prefeitura Municipal e o Instituto Consulpam publicarão no 
site www.consulpam.com.br.

2.1. Aviso de editais complementares;
2.2. Lista de candidatos habilitados na 1ª fase do Processo 
Seletivo;
2.3. Lista de inscrições indeferidas/impedidas;
2.4. Convocação dos candidatos que tiverem suas inscrições 
deferidas para prestação da prova;
2.5. Gabaritos;
2.6. Resultado dos recursos;
2.7. Demais atos pertinentes ao certame.

CAPÍTULO XI – DA HOMOLOGAÇÃO

1. A Homologação do Processo Seletivo será feita por Ato da 
Prefeitura Municipal de Jacareí.

CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1. O provimento dos empregos públicos dependerá do 
atendimento às exigências legais para cada emprego e dar-se-á por 
convocação da Prefeitura Municipal, e obedecerá ao limite de vagas e 
a ordem de classificação dos candidatos aprovados, conforme Edital 
de Classificação Final, publicado no site www.consulpam.com.br e no 
Boletim Oficial do Município.

2. Os candidatos aprovados serão convocados a critério 
da Prefeitura Municipal, conforme o número de vagas disponíveis, 
obedecida a ordem classificatória.

3. DO PROVIMENTO DO EMPREGO – CONVOCAÇÃO, 
CONTRATAÇÃO E EXERCÍCIO

3.1. Concluído o Processo Seletivo e homologado o seu resultado 
final, a convocação dos candidatos aprovados obedecerá à estrita ordem 
de classificação, ao prazo de validade do certame e ao cumprimento das 
disposições legais pertinentes.

4. O candidato convocado será responsabilizado 
administrativamente por quaisquer informações inverídicas que vier a 
prestar, sendo assegurados o contraditório e a ampla defesa.

5. Estará impedido de entrar em exercício o candidato que deixar 
de comprovar qualquer um dos documentos especificados neste edital 
e seus anexos.

6. A atribuição será feita obedecida rigorosamente à ordem de 
classificação no presente Processo Seletivo.

7. O candidato que for nomeado na condição de pessoa com 
deficiência não poderá arguir ou utilizar essa condição para pleitear ou 
justificar pedido de readaptação/reabilitação profissional, alteração de 
carga horária, alteração de jornada de trabalho e limitação de atribuições 
para o desempenho da função.

8. O candidato se obriga a manter atualizado seu endereço 
para correspondência, junto ao órgão realizador, após o resultado final.

CAPÍTULO XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. A Prefeitura Municipal e o Instituto Consulpam eximem-se das 
despesas com viagens e estadia dos candidatos para prestar as provas 
deste Processo Seletivo.

2. Até a data da homologação, as informações e orientações 
a respeito deste Processo Seletivo poderão ser obtidas no Instituto 
Consulpam, Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz, 
Fortaleza - CE, no horário das 9h às 12h e das 13h 30min às 16h 30min 
(exceto sábados, domingos e feriados), ou pelo telefone (85)3224-9369 
e (85) 9957-9369 (WhatsApp), ou, ainda, no endereço eletrônico www.
consulpam.com.br. 

3. Após a data de homologação do Processo Seletivo, 
os candidatos deverão consultar informações e avisos sobre as 
convocações dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas 
oferecido pelo Boletim Oficial.

4. Não serão prestadas por telefone ou e-mail informações 
relativas a resultado, nota ou classificação deste Processo Seletivo.
 
5. A eventual disponibilização de atos nos endereços eletrônicos 
da Prefeitura Municipal e do Instituto Consulpam não isenta o candidato 
da obrigação de acompanhar as publicações oficiais sobre este Processo 
Seletivo.

6. Incorporar-se-ão a este edital, para todos os efeitos, quaisquer 
atos complementares, avisos, comunicados e convocações relativos a 
este Processo Seletivo, que vierem a ser publicados pela Prefeitura 
Municipal divulgados por meio do Diário Oficial ou no endereço 
eletrônico www.consulpam.com.br.

7. O Instituto Consulpam e a Prefeitura Municipal não emitirão 
certificado de aprovação neste Processo Seletivo, valendo também, 
como tal, as publicações oficiais.

8. Os prazos estabelecidos neste edital são preclusivos, 
contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo justificativa 
para o não cumprimento e para a apresentação de quaisquer recursos, 
laudos e exames médicos, pedidos de isenção, títulos e de quaisquer 
outros documentos após as datas e nas formas estabelecidas neste 
edital.

9. A análise dos recursos será de responsabilidade do Instituto 
Consulpam. 

10. Não serão considerados requerimentos, reclamações, 
notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos similares 
cujo teor seja objeto de recurso apontado neste edital.

11. Para contagem do prazo de interposição de recursos, pedidos 
de isenção, laudos médicos e títulos e/ou outros documentos, excluir-
se-á o dia da publicação e incluir-se-á o último dia do prazo estabelecido 
neste edital, desde que coincida com dia de funcionamento normal do 
Instituto Consulpam e da Prefeitura Municipal.

12. A Prefeitura Municipal e o Instituto Consulpam não se 
responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outros 

http://www.consulpam.com.br/
http://www.jacarei.sp.gov.br
http://www.consulpam.com.br/
http://www.consulpam.com.br/
http://www.consulpam.com.br/
http://www.consulpam.com.br/
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materiais impressos ou digitais referentes às matérias deste Processo 
Seletivo ou por quaisquer informações que estejam em desacordo com 
o disposto neste edital.

13. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/
ou tornar sem efeito a nomeação do candidato, em todos os atos 
relacionados a este Processo Seletivo, quando constatada a omissão ou 
declaração falsa de dados ou condições, irregularidade de documentos 
ou, ainda, irregularidade na realização das provas, com a finalidade de 
prejudicar direito ou criar obrigação, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa.

14. Comprovada a inexatidão ou as irregularidades descritas neste 
Capítulo, o candidato estará sujeito a responder por falsidade ideológica 
de acordo com o art. 299 do Código Penal.

15. É de inteira responsabilidade do candidato manter seu 
cadastro (endereço e telefone) atualizado até a publicação do resultado 
final junto ao Instituto Consulpam e após homologação e validade do 
Processo Seletivo, junto à Prefeitura Municipal, visando a eventuais 
convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação, caso não seja 
possível convocá-lo.

16. A Prefeitura Municipal e o Instituto Consulpam não se 
responsabilizam por eventuais falhas no recebimento ou envio das 
correspondências, recebidas ou não, em decorrência de:

a) Insuficiência, falta de atualização, equívoco ou alterações dos 
dados e endereço por ele fornecidos;
b) Correspondência devolvida pelos Correios por razões diversas de 
fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
c) Correspondência recebida por terceiros;
d) Falhas ou paralisações nos serviços dos Correios.

17. A atualização de dados pessoais junto à Prefeitura Municipal 
e ao Instituto Consulpam não desobriga o candidato de acompanhar as 
publicações oficiais do Processo Seletivo, não cabendo a este alegar 
perda de prazo por ausência de recebimento de correspondência.

18. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, 
probabilístico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, 
ter o candidato se utilizado de processo ilícito para obter aprovação 
própria ou de terceiros, sua prova será anulada, e o candidato será, 
automaticamente, eliminado do Processo Seletivo, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa.

19. Será admitida a impugnação do edital normativo do Processo 
Seletivo interposta impreterivelmente, formalmente escrita, até o quinto 
dia corrido à data de publicação do edital e será julgada pela Prefeitura 
Municipal, ouvido o Instituto Consulpam no que couber.

20. A impugnação deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão 
do Processo Seletivo e entregue ou enviada ao Instituto Consulpam, 
através do e-mail recursos@consulpam.com.br.

21. Ocorrendo fato ou situação não prevista que dificulte ou impossibilite 
a realização das provas no dia, local e horário estabelecidos, a 
Prefeitura Municipal reserva-se o direito de adiar o evento, efetuando 
a comunicação dessa decisão mediante publicação, na forma prevista 
neste edital e divulgação no endereço eletrônico www.consulpam.com.
br.

22. Quaisquer casos de alterações orgânicas permanentes ou 
temporárias, tais como estados menstruais, indisposições, trabalhos 
de parto ou outros que impossibilitem o candidato de submeter-se 
às provas, exames e/ou avaliações, ou que diminuam ou limitem sua 
capacidade física, mental e/ou orgânica não serão aceitos para fins de 
tratamento diferenciado por parte da coordenação na aplicação das 
provas, exames e/ou avaliações.

23. A Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste 
edital, bem como as alterações em dispositivos de lei e atos normativos 
a ela posteriores não serão objeto de avaliação nas provas do 
Processo Seletivo.

24. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, 
atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou 
evento que lhes disser respeito, circunstância que será comunicada em 
ato complementar ao edital ou aviso a ser publicado na forma prevista 
neste edital.

25. Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido 
expressamente previstos no presente edital serão resolvidos pela 
Comissão de acompanhamento do Processo Seletivo constituída 
pela Prefeitura Municipal e pelo Instituto Consulpam, no que a cada 
um couber, sempre garantidos o contraditório e a ampla defesa ao 
candidato.

26. Os atos referentes a este edital, quando praticados por meio 
de procurador, deverão ser acompanhados por instrumento público de 
procuração com poderes outorgados especialmente para o fim a que 
se destina. 

27. O candidato poderá se inscrever para mais de um emprego 
de níveis de escolaridades diferentes, tendo em vista a realização das 
provas em turnos distintos.

Jacareí-SP, 06 de setembro de 2022.

MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO 
Secretária Municipal de Educação

ANEXO I
RELAÇÃO DOS EMPREGOS DO PROCESSO SELETIVO, NÚMERO DE VAGAS, SALÁRIO, CARGA HORÁRIA E ESCOLARIDADE

EMPREGOS PARA O NÍVEL SUPERIOR 

CÓD EMPREGO
CARGA 

HORÁRIA

SEMANAL
VAGAS VENCIMENTO REQUISITOS

01 Professor - Arte 30h CR R$ 3.028,03 Curso Superior Artes (Licenciatura Plena)

02 Professor – Educação Especial 30h CR R$ 3.028,03 Curso Superior em Educação Especial 
(Licenciatura Plena).

03 Professor – Educação Física 30h CR R$ 3.028,03 Curso Superior em Educação Física 
(Licenciatura Plena) e CREF válido.

04 Professor – Educação Infantil 30h CR R$ 3.028,03 Curso Superior em Pedagogia (Licenciatura 
Plena)

05 Professor – EJA – Educação de Jovens 
e Adultos 30h CR R$ 3.028,03 Curso Superior em Pedagogia (Licenciatura 

Plena)

06 Professor – Ensino Fundamental 36h CR R$ 3.633,62 Curso Superior em Pedagogia (Licenciatura 
Plena)

*CR = Cadastro Reserva

mailto:recursos@consulpam.com.br
http://www.consulpam.com.br/
http://www.consulpam.com.br/
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EMPREGOS PARA O NÍVEL MÉDIO

CÓD EMPREGO
CARGA 

HORÁRIA

SEMANAL
VAGAS VENCIMENTO REQUISITOS

07 Agente de Desenvolvimento Infantil - 
ADI - Creche 40h CR R$ 1.957,15 Ensino Médio Completo

*CR = Cadastro Reserva

ANEXO II - QUADRO DE PROVAS

EMPREGOS NÍVEL MÉDIO

PROVAS N.º QUESTÕES VALOR QUESTÃO NOTA MÍNIMA 
APROVAÇÃO

CONHECIMENTOS 
GERAIS

Língua Portuguesa 05
2,0 Pontos

50% de acertos

(05 questões)    Matemática 05

Conhecimentos Específicos 20
3,0 pontos

50% de acertos

(10 questões) 

EMPREGOS NÍVEL SUPERIOR:

 PROVAS N.º QUESTÕES VALOR QUESTÃO NOTA MÍNIMA 
APROVAÇÃO

CONHECIMENTOS 
GERAIS

 Língua Portuguesa 05
2,0 Pontos

50% de acertos

(05 questões)  Matemática 05

Conhecimentos Específicos 20 3,0 Pontos
50% de acertos

(10 questões) 

ANEXO III - PROGRAMA DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 023/2022

1. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS PARA OS EMPREGOS DE 
NÍVEL MÉDIO 

1.1. LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de Textos, ortografia, acentuação, pontuação, concordância 
verbal e nominal.

1.2. MATEMÁTICA 
Raciocínio Lógico: 1 Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições; 
valores lógicos das proposições; sentenças abertas; número de linhas da 
tabela verdade; Números naturais e operações com números naturais. 
Resolução de Problemas. Porcentagem no contexto diário. Diferentes 
representações de cálculos de número decimal (fracionária e decimal) 
no contexto diário. Espaço e forma no contexto diário. Medidas de 
comprimento, capacidade e massa. Cálculo de distâncias no contexto 
diário.

2. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS 
EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR

2.1. LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de Textos, ortografia, acentuação, pontuação, concordância 
verbal e nominal.

2.2. MATEMÁTICA 
Raciocínio Lógico: 1 Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições; 
valores lógicos das proposições; sentenças abertas; número de linhas 
da tabela verdade; proposições simples; proposições compostas; 
proposições equivalentes. Números naturais e operações com números 

naturais. Resolução de Problemas. Porcentagem no contexto diário. 
Diferentes representações de cálculos de número decimal (fracionária e 
decimal) no contexto diário. Espaço e forma no contexto diário. Medidas 
de comprimento, capacidade e massa. Cálculo de distâncias no contexto 
diário.

3. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TODOS OS 
EMPREGOS

01 Professor - Arte
BRASIL. Constituição Federal - Artigos 205 a 214: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm.
• BRASIL. Decreto nº 10.656/2021 - Regulamenta a Lei nº 14.113, de 
25 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/
Decreto/D10656.htm.
• BRASIL. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente.
• BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional.
• BRASIL. Lei Federal nº 14.113/2020 - Regulamenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2019- 2022/2020/Lei/L14113.htm.
• BRASIL. Nova BNCC: Base Nacional Comum Curricular: http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_
versaofinal_site.pdf
• ESTADO DE SÃO PAULO. Currículo Paulista: https://efape.
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educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/2019/09/
curriculopaulista- 26-07.pdf.
• MUNICÍPIO. Lei Municipal nº 5.954/2015 - Plano Municipal de Educação 
do Município de Jacareí.
• MUNICÍPIO. Lei Complementar nº 83/2015 - Estatuto, Plano de Carreira 
e remuneração do Magistério do Município de Jacareí.
• BARBIERI, Stela. Interações: Onde está a arte na infância? São Paulo: 
Editora Blucher, 2012.
• BARBOSA, Ana Mae. Inquietações e mudanças no ensino da arte. São 
Paulo: Cortez, 2007.
• BENNETT, Roy. Uma breve história da música (Jorge Zahar Editor, 
1986).
• BRITO, Teca Alencar de. Música na Educação Infantil: propostas para 
a formação integral da criança (Peirópolis, 2003).
• COLL, César et al. Aprendendo Arte (Ática, 2002).
• DESVENDANDO TEATRO. Dicionário de Termos Técnicos 
e Gírias de Teatro (https://repositorio.ufsc.br/bitstream/
handle/123456789/195063/%5Beditar%5D%20Dicionario%20
de%20termos%20tecnicos%20e%20gir ias%20de%20teatro.
pdf?sequence=1&isAllowed=y)
• DOURADO, Henrique Autran. Dicionário de termos e expressões da 
música. Ed. 34, 2004.
• EEEP. Canto coletivo e técnica vocal I, 2011 (https://www.seduc.ce.gov.
br/wpcontent/uploads/sites/37/2011/10/regencia_canto_coletivo_e_
tecnica_vocal1.pdf)
• EDITORA ABRIL. Almanaque Abril 2013 – Cultura.
• FERRAZ, Maria Heloísa Corrêa de Toledo. Arte na Educação Escolar. 
Cortez, 2010.
• FISCHER, Ernst. A necessidade da Arte. Zamae, 1997.
• FUNARTE. 100 Termos Básicos da Cenotécnica (FUNARTE – ed. 
2006).
• GOMBRICH, E.H. A História da Arte (LTC, 2008).
• HERNANDEZ, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projeto 
de trabalho. Porto Alegre: ArtMed, 2000.
• IAVELBERG, Rosa. O desenho cultivado da criança: prática e formação 
de educadores. São Paulo: Editora Zouk, 2008.
• MACHADO, Raul J. B. Projeto Resgate e Desenvolvimento de Técnicas 
Cênicas - Oficina Cenotécnica (FUNARTE - 5ª ed. -2009).
• MARQUES, Isabel A. Linguagem da Dança: Arte e Ensino. São Paulo: 
Digitexto, 2010.
• NOBRE, Maestro Jorge. Apostila de Teoria Musical - Secult/CE, 
2006 (http://www2.secult.ce.gov.br/Recursos/PublicWebBanco/
Partituraacervo/Apt000002.pdf).
• OLIVEIRA, Ana Cláudia M. A. de; BARBOSA, Ana Mae. A educação do 
olhar: no ensino das Artes. Mediação, 2012.
• PENNA, Maura. Música(s) e seu ensino. Sulina, 2015.
• RENGEL, Lenira at al. Dança, corpo e contemporaneidade, UFB, 
2016 (https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/174965/4/eBook_
Danca_Corpo_e_ContemporaneidadeLicenciatura_em_Danca_UFBA.
pdf)
• SCHAFER, Murray. O ouvido pensante. 2ª ed. São Paulo: Editora da 
UNESP.
• SERRONI, José C. Projeto Resgate e Desenvolvimento de Técnicas 
Cênicas – Oficina de Arquitetura Cênica - FUNARTE - 5ª ed. -2009).
• SPOLIN, Viola. Jogos teatrais na sala de aula – o livro do professor. 
São Paulo: Editora Perspectiva, 2012.
• VERONEZZI, Thiago. As técnicas, linguagens e expressões 
corporais na dança e no teatro (http://pessoal.educacional.com.br/
up/4380001/10630384/M3%20%20Apostila%20de%20Arte%20-%20
parte%20IV.pdf).

02 Professor – Educação Especial
• BRASIL. Constituição Federal - Artigos 205 a 214: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm.
• BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta 
a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000.
• BRASIL. Decreto nº 10.656/2021 - Regulamenta a Lei nº 14.113, de 
25 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/
Decreto/D10656.htm.

• BRASIL. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente.
• BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional.
• BRASIL. Lei Federal nº 14.113/2020 - Regulamenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2019- 2022/2020/Lei/L14113.htm.
• BRASIL. Lei Federal nº 13.146/2015 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
• BRASIL. Nova BNCC: Base Nacional Comum Curricular: http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_
versaofinal_site.pdf
• ESTADO DE SÃO PAULO. Currículo Paulista: https://efape.
educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/2019/09/
curriculopaulista-26-07.pdf.
• MUNICÍPIO. Lei Municipal nº 5.954/2015 - Plano Municipal de Educação 
do Município de Jacareí.
• MUNICÍPIO. Lei Complementar nº 83/2015 - Estatuto, Plano de Carreira 
e remuneração do Magistério do Município de Jacareí.
• BRASIL/MEC. Resolução CNE/CEB nº 4/2010 - Define Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica: http://portal.
mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf
• BRASIL/MEC. Resolução CNE/CEB nº 7/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos: http://portal.mec.gov.
br/dmdocuments/rceb007_10.pdf.
• BRASIL/MEC. Resolução CNE/CEB nº 2/2001 - Diretrizes Nacionais 
para a Educação Especial na Educação Básica: http://portal.mec.gov.br/
cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf.
• BRASIL/MEC. Resolução CNE/CEB Nº 4/2009 - Diretrizes Operacionais 
para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf).
• ESTADO DE SÃO PAULO/CEE. Deliberação CEE Nº 149/2016 - 
Normas para a educação de alunos que apresentam necessidades 
educacionais especiais, no sistema estadual de ensino: http://siau.
edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20
DE%208-12-2016.HTM?Time=21/10/2018%2023:42:18).
• MEC/SECADI. Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva: http://portal.mec.gov.br/index.
php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-
nacional-de-educacaoespecial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-
05122014&Itemid=30192
• BRASIL/MEC/SEESP. A Educação Especial na Perspectiva da 
Inclusão Escolar: Fascículo 1 – A escola comum inclusiva; Fascículo 2 
– O atendimento educacional especializado para alunos com deficiência 
intelectual; Fascículo 3 – Os alunos com deficiência visual: baixa visão 
e cegueira; Fascículo 4 – A abordagem bilíngue na escolarização 
de pessoas com surdez; Fascículo 5 – Surdo cegueira e deficiência 
múltipla; Fascículo 6 – Recursos pedagógicos acessíveis e comunicação 
aumentativa e alternativa; Fascículo 7 – Orientação e mobilidade, 
adequação postural e acessibilidade especial; Fascículo 8 – Livro 
acessível e informática acessível; Fascículo 9 – Transtornos Globais 
do Desenvolvimento; Fascículo 10 – Altas habilidades / superdotação: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=860&id=12625&option=com_
content&view=article).
• BRASIL/MEC/SEESP. Atendimento Educacional Especializado: Pessoa 
com Surdez http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_da.pdf).
• Atendimento Educacional Especializado: Pessoa com Deficiência 
Física (http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_df.pdf).
• Atendimento Educacional Especializado: Pessoa com Deficiência 
Mental (http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/defmental.pdf) 
Atendimento Educacional Especializado: Pessoa com Deficiência Visual 
(http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_dv.pdf).
• BRASIL/MEC/SEESP. Saberes e práticas da Inclusão: Avaliação para 
identificação das necessidades educacionais especiais: http://portal.
mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/avaliacao.pdf). 
Recomendações para a construção de escolas inclusivas: http://portal.
mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/const_escolasinclusivas.pdf.
• Desenvolvendo competência para o atendimento às necessidades 
educacionais especiais de alunos surdos (http://portal.mec.gov.br/seesp/
arquivos/pdf/alunossurdos.pdf).
• Desenvolvendo competência para o atendimento às necessidades 
educacionais especiais de alunos com deficiência física / neuromotora 
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(http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/alunosdeficienciafisica.pdf).
• Desenvolvendo competência para o atendimento às necessidades 
educacionais especiais de alunos com altas habilidades / superdotação: 
(http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/altashabilidades.pdf).
• Desenvolvendo competência para o atendimento às necessidades 
educacionais especiais de alunos cegos e de alunos com baixa visão 
(http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/alunoscegos.pdf).
• UNESCO. Declaração de Salamanca sobre Princípios, Políticas e 
Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais, 1994: (https://
unesdoc.unesco.org/search/ab6d74b3-2c7d-4f58-82bb-8df5b2e50870).
• UNESCO. Educação 2030 - Declaração de Incheon e Marco de Ação 
para implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 
todos, 2018: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_
por?posInSet=2&queryId=2338b448-4bc3-4071-9004-f05786b32ebd).
• BERSCH, Rita. Introdução à Tecnologia Assistiva. Assistiva, 2017: 
https://www.assistiva.com.br/Introducao_Tecnologia_Assistiva.pdf)
• CARVALHO, Rosita Edler. “Educação Inclusiva: do que estamos 
falando?” In: Revista Educação Especial, número 26, 2005 - pp. 1-7. 
Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, Brasil (http://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=313127396003).
• FÁVERO, Osmar et al. Tornar a educação inclusiva, 2009 (https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184683)
• MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: O que é? Por 
quê? Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003: (https://files.cercomp.
ufg.br/weby/up/211/o/INCLUS%C3%83O-ESCOLARMaria-Teresa-
Egl%C3%A9r-MantoanInclus%C3%A3o-Escolar.pdf?1473202907)
• MANTOAN, Maria Tereza Eglér; PIETRO, Rosângela Gavioli. ARANTES, 
Valéria Amorim (org). Inclusão Escolar: pontos e contrapontos. Summus, 
7ª ed. 2006.
• MIRANDA, T. G.; GALVÃO FILHO, T. A. (Org.). O professor e a 
educação inclusiva: formação, práticas e lugares. Salvador: EDUFBA, 
491 p., 2012 http://www.galvaofilho.net/noticias/baixar_livro.htm)
• STAINBACK, Susan; STAINBACK, William. Inclusão: um guia para 
educadores. Artmed, 1ª ed. 1999).

03 Professor – Educação Física
• BRASIL. Constituição Federal - Artigos 205 a 214: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm.
• BRASIL. Decreto nº 10.656/2021 - Regulamenta a Lei nº 14.113, de 
25 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/
Decreto/D10656.htm.
• BRASIL. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente.
• BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional.
• BRASIL. Lei Federal nº 14.113/2020 - Regulamenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2019- 2022/2020/Lei/L14113.htm.
• BRASIL. Nova BNCC: Base Nacional Comum Curricular: http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_
versaofinal_site.pdf
• BRASIL/MEC. Resolução CNE/CEB nº 4/2010 - Define Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica: http://portal.
mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf.
• BRASIL/MEC. Resolução CNE/CEB nº 7/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos: http://portal.mec.gov.
br/dmdocuments/rceb007_10.pdf.
• ESTADO DE SÃO PAULO. Currículo Paulista: https://efape.
educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/2019/09/
curriculopaulista-26-07.pdf.
• MUNICÍPIO. Lei Municipal nº 5.954/2015 - Plano Municipal de Educação 
do Município de Jacareí.
• MUNICÍPIO. Lei Complementar nº 83/2015 - Estatuto, Plano de Carreira 
e remuneração do Magistério do Município de Jacareí.
• BARBANTI, Valdir J. Dicionário de Educação Física e Esporte (Manole, 
2011).
• BORGES, Cecilia. A formação de docentes de Educação Física e seus 
saberes profissionais. In: BORGES, Cecilia; DESBIENS, Jean

• François (Org.). Saber, formar e intervir para uma Educação Física em 
mudança. Campinas: Autores Associados, 2005. p. 157-190
• BROTTO, Fábio Otuzi. Jogos cooperativos – se o importante é competir. 
Cooperação, 2000.
• CORSINO, Luciano Nascimento; AUAD, Daniela. O professor diante 
das relações de gênero na educação física escolar. São Paulo: Cortez, 
2012.
• DAOLIO, Jocimar. Da Cultura do Corpo (Papirus, 1994).
• DARIDO, S. C.; RANGEL, I.C.A. Educação Física na escola: implicações 
para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
Desenvolvimentista. São Paulo: EPU/USP, 1998 e escrita. São Paulo. 
Phorte, 2002.
• EDITORA ABRIL. Almanaque Abril 2013 – Esporte.
• FREIRE, João Batista. Educação de Corpo Inteiro: teoria e prática da 
Educação Física (Scipione, 1994).
• GOELLNER, Silvana Vilodre. A produção cultural do corpo. In: LOURO, 
Guacira Lopes; NECKEL, Jane Felipe e GOELLNER, Silvana Vilodre. 
Corpo, gênero e sexualidade: um debate contemporâneo na educação. 
Petrópolis: Vozes, 2003.
• KISHIMOTO, Tizuko M. Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação 
(Cortez, 2010).
• LOMAKINE, Luciana. Fazer, conhecer, interpretar e apreciar: a dança 
no contexto da escola. In: SCARPATO, Marta (Org.).
• MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e Educação física. In: DE 
MARCO, Ademir (Org.) Educação Física: cultura e sociedade. Campinas: 
Papirus, 2006.
• MENDONÇA, Débora de. Educação Física Adaptada. Ciranda Cultural, 
2013.
• NASCIMENTO, Paulo Rogerio Barbosa; ALMEIDA, Luciano. A 
tematização das lutas na Educação Física escolar: restrições e 
possibilidades. Movimento: revista da Escola de Educação Física, 
Porto Alegre, v.13, n.3, p. 91-110, set./dez. 2007: (https://seer.ufrgs.br/
Movimento/article/view/3567/1968)
• PALMA, A. Atividade física, processo saúde-doença e condições 
socioeconômicas. Revista Paulista de Educação Física, São Paulo, 
v. 14, n. 1, p. 97-106, 2000 (http://www.revistas.usp.br/rpef/article/
view/138022/133516)
• PANZIERA, Cristina; FRAGA, Luciane; CARVALHO, Nathan Ono. 
Educação Física inclusiva: diferentes olhares sobre a inclusão 
social através da Educação Física e do Esporte, vol. 3. EDITORA 
UNIVERSITÁRIA METODISTA, Porto Alegre, 2016: (http://editora.
metodista.br/publicacoes/educacao-fisica-inclusiva-diferentes-olhares-
sobre ainclusao-social-atraves-daeducacao-fisica-e-do-esporte-1)
• SANCHES NETO, Luiz. VENÂNCIO, Luciana. DAOLIO, Jocimar; 
BETTI, Mauro. A proposta curricular de Educação Física do Estado 
de São Paulo: fundamentos e desafios. In: CARREIRA FILHO, Daniel; 
CORREIA, Walter Roberto. (Orgs.). Educação Física escolar: docência 
e cotidiano. Curitiba: CRV, p.109-128, 2010.
• SCARPATO, Marta. CAMPOS, Márcia Zendron de (org). Educação 
Física: como planejar aulas na educação básica. Avercamp, 2017.
• SCHIAVON, Laurita Marconi; NISTA-PICOLLO, Vilma Leni. Desafios 
da ginástica na escola. In: MOREIRA, Evandro Carlos. (Org.). Educação 
Física escolar: desafios e propostas 2. Jundiaí: Fontoura, 2006, p.35-60.
• SOARES, Carmen Lúcia et al. Metodologia do Ensino da Educação 
Física (Cortez, 2ª ed., 2009).
• STIGGER, Marco Paulo. Educação Física, esporte e diversidade. 
Campinas: Autores Associados, 2005. CRE Mario Covas 15

04 Professor – Educação Infantil
• BRASIL. Constituição Federal - Artigos 205 a 214: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm.
• BRASIL. Decreto nº 10.656/2021 - Regulamenta a Lei nº 14.113, de 
25 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/
Decreto/D10656.htm.
• BRASIL. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente.
• BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional.
• BRASIL. Lei Federal nº 14.113/2020 - Regulamenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB: http://www.planalto.gov.br/
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ccivil_03/_Ato2019- 2022/2020/Lei/L14113.htm.
• BRASIL. Nova BNCC: Base Nacional Comum Curricular: http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_
versaofinal_site.pdf
• BRASIL/MEC. Resolução CNE/CEB nº 4/2010 - Define Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica: http://portal.
mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf.
• BRASIL/MEC. Resolução CNE/CEB nº 7/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos: http://portal.mec.gov.
br/dmdocuments/rceb007_10.pdf.
• ESTADO DE SÃO PAULO. Currículo Paulista: https://efape.
educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/2019/09/
curriculopaulista-26-07.pdf.
• JACAREÍ. Manual de Creche (https://educajacarei.com.br/wpcontent/ 
uploads/2021/02/MANUAL-DE-CRECHES-08-de-02-de2021.pdf)
• MUNICÍPIO. Lei Municipal nº 5.954/2015 - Plano Municipal de Educação 
do Município de Jacareí.
• MUNICÍPIO. Lei Complementar nº 83/2015 - Estatuto, Plano de Carreira 
e remuneração do Magistério do Município de Jacareí.
• ALMEIDA, Geraldo Peçanha. Teoria e prática em psicomotricidade. Rio 
de Janeiro: WAK Editora, 2006.
• AUGUSTO, Silvana de Oliveira. A experiência de aprender na Educação 
Infantil. Novas diretrizes para a Educação Infantil. Salto para o Futuro, 
Ano XXIII, Boletim 9, páginas 9-28, Junho, 2013: (https://educajacarei.
com.br/wp-content/uploads/2021/02/MANUAL-DECRECHES-08-de-02-
de-2021.pdf)
• BARBIERI, Stela. Interações: Onde está a arte na infância? São Paulo: 
Editora Blucher, 2012
• BASSEDAS, Eulália (Org.). Aprender e ensinar na educação infantil. 
Porto Alegre: Artmed, 2011.
• BRITO. Teca Alencar de. Música na Educação Infantil. São Paulo: Ed. 
Peirópolis, 2003.
• DERDYK, Edith. Formas de Pensar o Desenho: Desenvolvimento do 
grafismo infantil. São Paulo: Scipione, 2008
• EDWARDS, Carolyn; FORMAN, George; GANDINI, Lella. As Cem 
Linguagens da Criança: Volume 1 - A Abordagem de Reggio Emília na 
Educação da Primeira Infância; Volume 2 – A experiência de Reggio 
Emília em transformação. Ed. Penso.
• FERREIRA, Maria Clotilde Rossetti (org.). Os fazeres na educação 
infantil. São Paulo: Cortez, 2011.
• FREIRE, Paulo. Professora sim, Tia não. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
• GANDINI, Lella. O papel do Ateliê na Educação Infantil. Ed. Penso.
• GOLDSCHMIED, Elinor; JACKSON, Sonia. Educação de 0 a 3 anos. O 
atendimento em creche. Ed. Artmed.
• HOFFMANN, Jussara Maria Lerck. Avaliação na pré-escola: um olhar 
sensível e reflexivo sobre a criança. Porto Alegre: Mediação, 2015.
• HORN, Maria da Graça Souza. Sabores, Cores, Sons, Aromas – A 
organização dos espaços na Educação Infantil. Ed. Artmed.
• LERNER, Délia; SADOVSKY, Patrícia. O sistema de numeração: um 
problema didático. In: PARRA, Cecília; SAIZ, Irma (Orgs.). Didática da 
Matemática: reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre: ArtMed, 1996
• LOPES, Karina Risek (org.) et al. Coleção Proinfantil, Módulo III, Unidade 
6, Livro de Estudo – Vol. 2. MEC/SED, 2006. (http://portaldoprofessor.
mec.gov.br/storage/materiais/0000012773.pdf)
• MOYSÉS, Lúcia. Aplicações de Vygotscky à educação matemática. 
São Paulo: Papirus, 1997.
• OLIVEIRA, Zilma de M. Ramos. A Criança e seu desenvolvimento: 
perspectivas para se discutir a Educação Infantil. Ed. Cortez.
• ORTIZ, Cisele. Interações: ser professor de bebês: cuidar, educar e 
brincar: uma ação única. São Paulo: Blucher, 2012.
• RINALDI, Carla. Diálogos com Reggio Emilia. Ed. Paz e Terra.
• SMOLE, Katia Stocco. A matemática na educação infantil. Porto Alegre: 
Artmed, 2003.
• SMOLE, Katia Stocco.; DINIZ, Maria Ignes; CANDIDO Patrícia. 
Brincadeiras Infantis nas Aulas de Matemática. Matemática de 0 a 6 - 
Volume 1 - Ed. Artmed
• UNICEF. Brinquedos e Brincadeiras de Creche, 2012: (http://portal.mec.
gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12451- 
publicacao-brinquedo-ebrincadeiras-completa-pdf&category_
slug=janeiro-2013-pdf&Itemid=30192)
• ZABALZA, Miguel A. Qualidade em Educação Infantil. Ed. Artmed

05 Professor – EJA – Educação de Jovens e Adultos

BRASIL. Constituição Federal - Artigos 205 a 214: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm.
• BRASIL. Decreto nº 10.656/2021 - Regulamenta a Lei nº 14.113, de 
25 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/
Decreto/D10656.htm.
• BRASIL. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente.
• BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional.
• BRASIL. Lei Federal nº 14.113/2020 - Regulamenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2019- 2022/2020/Lei/L14113.htm.
• BRASIL. Nova BNCC: Base Nacional Comum Curricular: http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_
versaofinal_site.pdf
• ESTADO DE SÃO PAULO. Currículo Paulista: https://efape.
educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/2019/09/
curriculopaulista-26-07.pdf.
• MUNICÍPIO. Lei Municipal nº 5.954/2015 - Plano Municipal de Educação 
do Município de Jacareí.
• MUNICÍPIO. Lei Complementar nº 83/2015 - Estatuto, Plano de Carreira 
e remuneração do Magistério do Município de Jacareí.
• Resolução CNE/ CEB n°3/2010 - Instituiu Diretrizes Operacionais para 
a EJA.
• Brasil, Ministério da Educação (2000) Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação de Jovens e Adultos Brasília. MEC/SEF/COEJA.
• Declaração de Hamburgo sobre Educação de Adultos, 5ª Conferência 
Internacional sobre Educação de Jovens e Adultos. Hamburgo, Julho, 
1997.
• ARROYO, Miguel G. Educação de jovens e adultos em tempos de 
exclusão. Alfabetização e Cidadania (São Paulo), São Paulo, 2001.
• BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é método Paulo Freire. São 
Paulo: Brasiliense,1981.
• FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 2011.
• FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1981.
• FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários a 
prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2004.
• FREIRES, Paulo. Educar para transformar: fotobiografia / Carlos 
Rodrigues Brandão. São Paulo: Mercado Cultural, 2005
• GALLO, S.. Transversalidade e Educação: pensando uma educação 
não disciplinar. O sentido da escola, 2000.
• HERNANDEZ,
Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos de 
trabalho. Armed: Porto Alegre, 1998.
• KHOL, Marta de Oliveira. Jovens e Adultos como sujeito de 
conhecimento e aprendizagem. Revista Brasileira de Educação, nº12, 
1999.
• PERRENOUD, Philippe. 10 Novas competências para ensinar. Porto 
Alegre: Artmed, 2000.
• BACICH, Lilian; MORAN, José. Metodologias ativas para uma educação 
inovadora: uma abordagem teórico-prática. Penso Editora, 2018.
• MORAN, José Manuel. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 
Papirus Editora, 2000. BACICH, Lilian; NETO, Adolfo Tanzi; DE MELLO 
TREVISANI, Fernando. Ensino híbrido: personalização e tecnologia na 
educação. Penso Editora, 2015. DA SILVA MARTINS, Olga Aparecida; 
DA SILVA, Marilene Rosa; DE SOUZA ALMEIDA, Vinicius. Sala de 
Aula Invertida: Uma metodologia Ativa na Aprendizagem. Ensino em 
Perspectivas, v. 2, n. 2, p. 1-5, 2021.

06 Professor – Ensino Fundamental
• BRASIL. Constituição Federal - Artigos 205 a 214: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm.
• BRASIL. Decreto nº 10.656/2021 - Regulamenta a Lei nº 14.113, de 
25 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/
Decreto/D10656.htm.
• BRASIL. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente.
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• BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional.
• BRASIL. Lei Federal nº 14.113/2020 - Regulamenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2019- 2022/2020/Lei/L14113.htm.
• BRASIL. Nova BNCC: Base Nacional Comum Curricular: http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_
versaofinal_site.pdf
• BRASIL/MEC. Resolução CNE/CEB nº 4/2010 - Define Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica: http://portal.
mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf.
• BRASIL/MEC. Resolução CNE/CEB nº 7/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos: http://portal.mec.gov.
br/dmdocuments/rceb007_10.pdf.
• ESTADO DE SÃO PAULO. Currículo Paulista: https://efape.
educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/2019/09/
curriculopaulista-
26-07.pdf.
• MUNICÍPIO. Lei Municipal nº 5.954/2015 - Plano Municipal de Educação 
do Município de Jacareí.
• MUNICÍPIO. Lei Complementar nº 83/2015 - Estatuto, Plano de Carreira 
e remuneração do Magistério do Município de Jacareí.
• BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 
1992
• CURTO, L.M.; MURILLO, M.M.; TEIXIDÓ, MM. Escrever e ler: como 
as crianças aprendem e como o professor pode ensiná-las a escrever e 
ler - Volume I. Artmed, 2000.
• FERREIRO, Emília. Alfabetização em processo (Cortez, 21ª ed. 2015).
• FERREIRO, Emília. TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita 
(Artmed, ed. 20 anos, 2007).
• FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização (Cortez, 26ª ed. 
2015).
• HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora. Porto Alegre. Editora: 
Mediação, 2013.
• KAMII, Constance. A criança e o número. Campinas, SP: Papirus, 1990.
• LERNER, Delia. Ler e Escrever na Escola: O real, o possível e o 
necessário. Editora: Artmed, 2002
• LERNER, Délia; SADOVSKY, Patrícia. O sistema de numeração: um 
problema didático.
• MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção Textual, Análise de Gêneros e 
Compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.
• MORAIS, Artur Gomes. Ortografia: ensinar e aprender. São Paulo: 
Ática, 2003
• PARRA, Cecília; SAIZ, Irma (Orgs). Didática da Matemática; reflexões 
psicopedagógicas. Porto Alegre. Artmed, 1996.
• SMOLE, K.; DINIZ, M.I. Ler e escrever e resolver problemas. Artes 
Médicas, 2001.
• SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 2. ed. Belo 
Horizonte: Autêntica 2013.
• SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura (Penso. 6ª ed. 2012).
• WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem (Ática, 2ª 
ed. 2009).

07 ADI – Educação Infantil – Creche
• BRASIL. Constituição Federal - Artigos 205 a 214: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm.
• BRASIL. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente.
• BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional.
• BRASIL. Nova BNCC: Base Nacional Comum Curricular: http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_
versaofinal_site.pdf
• MUNICÍPIO. Lei Municipal nº 5.954/2015 - Plano Municipal de Educação 
do Município de Jacareí.
• MUNICÍPIO. Lei Complementar nº 83/2015 - Estatuto, Plano de Carreira 
e remuneração do Magistério do Município de Jacareí.
• Lei Federal Nº 13.146/2015 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência): http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015- 2018/2015/lei/l13146.htm
• Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 
10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira 
de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 

2000: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/
d5626.htm
• Diversa Educação Inclusiva: https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/
• Saberes e Práticas da Inclusão: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/
pdf/introducao.pdf
• Noções de primeiros socorros para a Educação Infantil/ Escolas.
• DCNEI: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/
diretrizescurriculares_2012.pdf
• Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos 
fundamentais das crianças / Maria Malta Campos e Fúlvia Rosemberg. – 
6.ed. Brasília: MEC, SEB, 2009: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/
direitosfundamentais.pdf
• Manual da Creche de Jacareí: https://educajacarei.com.br/wpcontent/
uploads/2021/02/MANUAL-DE-CRECHES-08-de-02-de-2021.pdf
• Educação infantil e práticas promotoras de igualdade racial / 
[coordenação geral Hédio Silva Jr., Maria Aparecida Silva Bento, Silvia 
Pereira de Carvalho]. -- São Paulo: Centro de Estudos das Relações 
de Trabalho e Desigualdades - CEERT: Instituto Avisa lá - Formação 
Continuada de Educadores, 2012: https://www.avisala.org.br/wpcontent/ 
uploads/2015/06/revistadeeducacaoinfantil_2012.pdf
• Diretrizes em ação Qualidade no dia a dia da Educação 
Infantil: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=32941-educ-infantil-diretrizes-em-acao-
pdf&category_slug=janeiro-2016-pdf&Itemid=30192
• https://avisala.org.br/wp-content/uploads/2015/06/diretrizesemacao.
pdf
• Conexões. A poética das crianças de 0 a 3 anos e a Arte 
Contemporânea: https://avisala.org.br/wp-content/uploads/2017/09/
Livro-Conex%C3%B5es_Livro.pdf
• Brinquedos e Brincadeiras de creche- Manual de Orientação 
pedagógica –
• http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=12451-publicacao-brinquedo-
e-br incadei ras-completa-pdf&category_s lug=jane i ro-2013-
pdf&Itemid=30192
• Programa Educação Infantil Brincar, pensar e expressar-se: https://
avisala.org.br/wpcontent/ uploads/2018/11/PEI-Brincar-pensar-e-
expressar-se.pdf
• Programa Educação Infantil Cuidados, saúde e bem-estar: https://
avisala.org.br/wpcontent/uploads/2018/11/PEI-Cuidadossaude-e-bem-
estar.pdf
• Bem-vindo, Mundo! Criança, cultura e Formação de Educadores- 
Silva Pereira de Carvalho: https://books.google.com.br/books?id
=r9JSgYIHFgC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_
summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
• Diálogos do brincar #15: o brincar com a palavra - https://
territoriodobrincar.com.br/biblioteca-cat/dialogos-do-brincar-15-o-
brincar-compalavra/
• Diálogos do brincar #14: o brincar e a saúde integral infantil: https://
territoriodobrincar.com.br/biblioteca-cat/dialogos-do-brincar/dialogos-do-
brincar-14-o-brincar-e-saude-integral-infantil-com-ricardo-ghelman/
• Videoconferência #7: o brincar na diferença: um olhar para as 
crianças com deficiência: https://territoriodobrincar.com.br/videos/
videoconferencia-7-o-brincar-na-diferenca-umolhar-para-as-criancas-
com-deficiencia/
• Estresse Tóxico: O estresse tóxico pode ter impactos negativos tanto 
para as crianças quanto para os adultos, prejudicando a capacidade 
de serem os melhores cuidadores que poderiam ser. Produzido pelo 
Center on the Developing Child, da Universidade de Harvard, este vídeo 
explica, de maneira simples e visual, o que é o estresse tóxico, quais 
são seus efeitos sobre a nossa saúde e bem-estar, como ele impacta o 
desenvolvimento infantil e o que pode ser feito para tratá-lo. Link: https://
www.fmcsv.org.br/pt-BR/biblioteca/comoestresse-toxico-nos-afeta-
podemos-fazer-respeito/
• Plano Nacional pela Primeira Infância: O Plano Nacional pela Primeira 
Infância (PNPI) é um documento político e técnico que orienta decisões, 
investimentos e ações de proteção e de promoção dos direitos das 
crianças na primeira infância. O foco nos primeiros seis anos é coerente 
com o relevante significado desse período no conjunto da vida humana 
e é a forma de assegurar os direitos da criança com a necessária 
especificidade e com a prioridade que lhe atribui a Constituição 
Federal (art. 227). Link: http://primeirainfancia.org.br/wp-content/
uploads/2020/10/PNPI.pdf
• BACICH, Lilian; MORAN, José. Metodologias ativas para uma educação 
inovadora: uma abordagem teórico-prática. Penso Editora, 2018.
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ANEXO IV - ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO

EMPREGO ATRIBUIÇÕES

01 - Professor - Arte

Ministrar aulas com atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens 
significativas para os alunos, bem como recebê-los com carinho e afeto; elaborar sequências de 
atividades, atividades permanentes e projetos didáticos visando o desenvolvimento pleno dos 
alunos; conhecer a proposta político-pedagógica da unidade escolar que atuar, integrando-se à 
ação pedagógica, como participante ativo na elaboração e execução da mesma; acompanhar 
e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico das crianças, através da avaliação 
diagnóstica, avaliação de acompanhamento e avaliação continuada; promover atividades 
pedagógicas diferenciadas para os alunos que apresentem necessidade de atenção específica; 
participar ativamente das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, conselhos de classe e cursos 
de formação continuada; realizar os planejamentos, registros e relatórios solicitados; conhecer 
a proposta curricular de Arte da Rede Municipal de Ensino; Conhecer as diversas linguagens 
artísticas e articulação entre elas (gestual, visual, sonora, corporal e verbal); Compreender, 
ampliar e construir conceitos sobre as linguagens da arte a partir dos saberes estéticos, artísticos 
e culturais, tais como: história da arte, práticas culturais e relações entre a arte e sociedade e o 
fazer artístico; trabalhar a intertextualidade e a interdisciplinaridade relacionando as diferentes 
formas de arte (artes visuais, música, teatro e dança) às demais áreas de conhecimento; 
Compreender a aula de arte como processo dinâmico um ato comunicativo dialógico, ético e 
estético e como espaço de constituição de seres humanos dotados de autonomia, sensibilidade, 
criticidade e inventividade, realizar outras atividades correlatas com a função.

02 - Professor – Educação Especial

Realizar o atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, transtornos 
globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; Promover as condições para 
a inclusão dos alunos com necessidades especiais em todas as atividades da escola; Informar 
a comunidade escolar acerca da legislação e normas educacionais vigentes que assegurem a 
inclusão educacional; Realizar avaliação inicial (observação e registro no plano individual do 
AEE), manter avaliação contínua com relatório pedagógico descritivo, conforme a organização 
da Educação Infantil e Ensino fundamental/EJA relacionado no Plano do AEE e socializar 
em reunião de pais; Planejar os atendimentos e manter os registros atualizados e em local 
acessível em todas as Unidades Escolares conforme orientações da Supervisão da Educação 
Especial e Equipe Gestora da Unidade Escolar; Elaborar e executar o Plano Individual do AEE, 
contemplando: a identificação das habilidades e necessidades educacionais específicas; a 
definição e a organização das estratégias, serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade; 
o cronograma do atendimento e a carga horária, (individual ou em pequenos grupos) em 
consonância com o Projeto Político Pedagógico da(s) escola de sua atuação; Orientar o 
professor (Sala Regular, Artes e Educação Física) e estagiário com o acompanhamento da 
Orientação Pedagógica na confecção e adequação de materiais pedagógicos acessíveis, bem 
como confeccionar seu próprio material considerando em todas as situações as necessidades 
educacionais específicas dos alunos a partir dos objetivos e atividades propostas no planejamento 
da sala regular; Orientar os professores da sala regular sobre as Tecnologias Assistivas (T.As) 
para favorecer o aluno no aprendizado possibilitando adequações específicas para cada caso, 
com acompanhamento da Orientação Pedagógica; Garantir um diálogo com o professor do 
ensino regular construindo estratégias pedagógicas que promovam o desenvolvimento integral 
(cognitivo, emocional, cultural e social) com autonomia e participação do aluno.

03 - Professor – Educação Física

Ministrar aulas com atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas 
aos alunos, bem como recebê-los com carinho e afeto; conhecer a proposta político – pedagógico 
da unidade escolar que atuar, integrando-se à ação pedagógica, como participante ativo na 
elaboração e execução da mesma; promover atividades pedagógicas diferenciadas aos alunos 
que apresentem necessidade de atenção específica; participar ativamente das reuniões de pais, 
reuniões pedagógicas, conselhos de classe e cursos de capacitação; conhecer e adequar-se à 
realidade da comunidade, explorando os conteúdos culturais relacionados às práticas corporais; 
demonstrar atitude crítica-reflexiva perante a produção de conhecimento de área, visando o 
aprimoramento constante de seu trabalho no âmbito da Educação Física Escolar; reconhecer 
aspectos biológicos, neurocomportamentais e sociais aplicáveis em situações didáticas, que 
permitam trabalhar a Educação Física na perspectiva do currículo; conhecer os fundamentos 
teórico-metodológicos da Proposta Curricular de Educação Física, a fim de subsidiar a reflexão 
constante sobre a própria prática pedagógica; identificar estratégias de ensino que favoreçam 
a criatividade e a autonomia do aluno; identificar instrumentos que possibilitem a coleta de 
informações sobre o patrimônio cultural da comunidade, visando um diagnóstico da realidade 
com vistas ao planejamento de ensino; identificar as diferentes classificações dos jogos, esportes, 
danças, lutas e ginásticas e os elementos que as caracterizam; reconhecer os fundamentos das 
diversas funções atribuídas às práticas corporais (lazer, educação, melhoria da aptidão física 
e trabalho); identificar a organização das diferentes manifestações ritmo-expressivas presente 
na sociedade; participar ativamente das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, conselhos 
de classe, cursos de capacitação e eventos cumprindo o calendário escolar vigente; realizar 
os planejamentos, registros e relatórios solicitados; realizar outras atividades correlatas com a 
função.
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04 - Professor – Educação Infantil

Ministrar aulas com atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas 
para as crianças, bem como recebê-la com carinho e afeto; elaborar: sequencias didáticas, 
atividades permanentes e projetos pedagógicos visando o desenvolvimento pleno das crianças; 
conhecer a proposta político-pedagógica da Unidade Escolar que atuar, integrando-se à ação 
pedagógica, como participante ativo na elaboração e execução da mesma; acompanhar e 
avaliar o desenvolvimento do processo de aprendizagem das crianças, através da avaliação 
diagnóstica, avaliação de acompanhamento e avaliação de fechamento; promover atividades 
pedagógicas diferenciadas para as crianças que apresentarem necessidade de atenção 
específica; participar ativamente das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, conselhos de 
classe, cursos de capacitação e eventos cumprindo o calendário escolar vigente; realizar os 
planejamentos, registros e relatórios solicitados; realizar outras atividades correlatas com a 
função.

05 - Professor – EJA – Educação de 
Jovens e Adultos

Ministrar aulas com atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas 
aos alunos, bem como recebê-los com carinho e afeto; elaborar sequencias didáticas, atividades 
permanentes e projetos pedagógicos visando o desenvolvimento pleno dos mesmos; conhecer 
a proposta político-pedagógica da Unidade Escolar que atuar, integrando-se à ação pedagógica, 
como participante ativo na elaboração e execução da mesma; acompanhar e avaliar o 
desenvolvimento do processo de aprendizagem dos alunos, através da avaliação diagnóstica, 
avaliação de acompanhamento e avaliação de fechamento; promover atividades pedagógicas 
diferenciadas para quem apresentar necessidade de atenção específica; participar ativamente 
das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, conselhos de classe, cursos de capacitação e 
eventos cumprindo o calendário escolar vigente; realizar os planejamentos, registros e relatórios 
solicitados; realizar outras atividades correlatas com a função.

06 - Professor – Ensino Fundamental

Ministrar aulas com atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas 
aos alunos, bem como recebê-los com carinho e afeto; elaborar sequencias didáticas, atividades 
permanentes e projetos pedagógicos visando o desenvolvimento pleno dos mesmos; conhecer 
a proposta político-pedagógica da Unidade Escolar que atuar, integrando-se à ação pedagógica, 
como participante ativo na elaboração e execução da mesma; acompanhar e avaliar o 
desenvolvimento do processo de aprendizagem dos alunos, através da avaliação diagnóstica, 
avaliação de acompanhamento e avaliação de fechamento; promover atividades pedagógicas 
diferenciadas para quem apresentar necessidade de atenção específica; participar ativamente 
das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, conselhos de classe, cursos de capacitação e 
eventos cumprindo o calendário escolar vigente; realizar os planejamentos, registros e relatórios 
solicitados; realizar outras atividades correlatas com a função.

07 – Agente de Desenvolvimento 
Infantil - ADI - Creche

Atender as crianças em horários de entrada e saída do período, nos intervalos das aulas, 
recreio e refeições, na higiene pessoal e na locomoção, sempre que for necessário, nos 
horários estabelecidos pela direção, e em projetos da Secretaria Municipal de Educação; 
Manter a organização da sala e higiene dos materiais, brinquedos e equipamentos; Zelar 
pela segurança, bem-estar e higienização das crianças, de acordo com rotinas estabelecidas; 
Observar rigorosamente as determinações e informações da direção sobre comportamento e 
problemas de saúde das crianças sob sua responsabilidade, seguindo as orientações das mães 
ou responsáveis; Administrar e auxiliar na alimentação das crianças, acompanhar e assegurar o 
êxito da alimentação como parte do processo de desenvolvimento; 

Proporcionar ambiente e condições físicas adequadas ao sono e repouso das crianças; Manter 
a equipe informada sobre as ocorrências, problemas detectados e eventuais enfermidades; 
Comunicar toda e qualquer irregularidade que tiver conhecimento Proporcionar atividades 
para integração e desenvolvimento das crianças, tais como música, brincadeiras, histórias 
e atividades lúdicas e de recreação; Recepcionar a comunidade escolar, pais e visitantes, 
encaminhando-os à direção; Atender às solicitações de material escolar ou de assistência às 
crianças em suas atividades educativas; Colaborar com o processo de inclusão da criança com 
necessidades especiais, orientar, proteger e cuidar para que ela permaneça ou transite com 
segurança nos diferentes espaços; cooperar no processo de integração e inserção desta no 
ambiente escolar; Ter comprometimento contra qualquer preconceito ou discriminação que venha 
afetar a criança no âmbito escolar; Prestar cuidados aos alunos com necessidades educacionais 
especiais; Participar das reuniões de equipe, do planejamento, execução e avaliação do projeto 
político pedagógico da unidade escolar; Desenvolver com as crianças as rotinas de atividades 
pedagógicas sob supervisão, orientação e coordenação do professor responsável; Participar de 
cursos de formação profissional, sempre que solicitados pela Secretaria Municipal de Educação; 
Executar quaisquer outras atividades típicas do cargo.

ANEXO V - FÓRMULA - PONTUAÇÃO FINAL

PF = PONTUAÇÃO FINAL
NPCG = NOTA DA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
NPESP = NOTA DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NPT = NOTA DA PROVA DE TÍTULOS

PONTUAÇÃO FINAL – NÍVEL SUPERIOR 
PF= NPCG + NPESP + NPT 

PONTUAÇÃO FINAL – NÍVEL MÉDIO
PF= NPCG + NPESP 
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA, SOLICITANTE DE CONDIÇÃO ESPECIAL PROCESSO SELETIVO PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACAREÍ

Dados do candidato:

NOME:
INSCRIÇÃO:                                                                                  RG:
EMPREGO:
TELEFONE:                                                                        CELULAR:

CANDIDATO(A) POSSUI DEFICIÊNCIA? |   | SIM |   | NÃO
Se sim, especifique a deficiência: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
N.º do CID: ____________
Nome do médico que assina do Laudo: _____________________________________________________________
N.º do CRM: ___________

NECESSITA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA? |   | SIM |   | NÃO
|  | SALA DE FÁCIL ACESSO (ANDAR TÉRREO COM RAMPA)
|  | MESA PARA CADEIRANTE
|  | SANITÁRIO ADAPTADO PARA CADEIRANTE
|  | LEDOR
|  | TRANSCRITOR
|  | PROVA EM BRAILE
|  | PROVA COM FONTE AMPLIADA (FONTE TAMANHO 24)
|  | INTERPRETE DE LIBRAS
|  | OUTRA. QUAL? _____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ATENÇÃO: Esta declaração e a cópia do respectivo Laudo Médico deverão ser encaminhados até o último dia do período de inscrição, conforme 
disposto no Edital.

(Cidade):________________, ______ de ____________________ de 2022.

_______________________________
Assinatura do candidato

__________________________________________
Assinatura do Responsável p/ recebimento
                                                                                                                                                                                                                                                                       

|____________________|
Uso exclusivo do Instituto

ANEXO VII - FORMULÁRIO PARA RECURSOS
EMPREGO:                                                                                                          COD:   

Nome: 
CPF: 
Endereço: 
Tipo de prova:  (__) Prova Objetiva 1          (__) Prova Objetiva 2    

(__) Prova Física/Prova de Título 

Questão da prova objetiva: 
Resposta do gabarito preliminar: (   ) Item a  (   ) Item b  
(   ) Item c  (   ) Item d 

Resultado da Prova Física, Prova de Título, Avaliação Psicológica ou 
Avaliação Psicossocial:
Motivo do recurso:  (__) Mudança de gabarito: do item____ para o 
item____ 
(__) Questão anulada
(__) Procedimento da Prova Física, Avaliações Psicológica ou Psicos-
social
(__) Mudança do Resultado da Prova de Título, Prova Física, Avaliações 
Psicológica ou Psicossocial
Fundamentação do recurso*:
*Conforme este Edital: “serão indeferidos os recursos que não estiverem devidamente fundamentados”.

ANEXO VIII - REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES 

Eu, ______________________________________________, candidato 
à função__________________________________________________, 
Cód. _________________, apresento e declaro ser de minha exclusiva 
responsabilidade a apresentação dos documentos anexos. Estes são 
verdadeiros e válidos na forma da Lei, sendo comprovados conforme 
Edital 023/2022 para fins de isenção do pagamento da Taxa de Inscrição 
no Processo Seletivo da Prefeitura de Jacareí.
Por ser expressão da verdade.
Pede deferimento.
_____________________ - ____, ____________de 2022.

_________________________________________
CANDIDATO

CPF:________________________

Recebido e conferido por ____________________________________
___________
Nome do técnico responsável pelo recebimento deste documento.
(Quando os documentos são recebidos pessoalmente) 
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COMUNICADO N° 30, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.

A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de 
Educação, usando das atribuições legais e as que lhe foram delegadas, 
COMUNICA a todos os Professores Efetivos da Rede Municipal de 
Ensino, dos segmentos de Arte e Educação Física, que teremos saldo 
para atribuir como Carga Suplementar na próxima atribuição de Classes 
e/ou Aulas que ocorrerá de forma online, no dia 12/09/2022, às 08h30, 
via aplicativo ZOOM, através do link: https://us02web.zoom.us/j/851880

75880?pwd=blloUk5xTnJ3Mk82aFJtL0xTWWlDdz09 
(Meeting ID: 851 8807 5880 e Passcode: 458359).

Jacareí, 06 de setembro de 2022.

MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

ORIENTAÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFESSORES E AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-ADI´S 
CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO Nº 17/2021, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.550/2001, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 

Nº 6.225/2018.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por sua Secretária, Sra. 
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, no uso das suas atribuições 
legais, FAZ SABER a todos interessados, QUE A CONTRATAÇÃO DOS 
PROFESSORES E AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
- ADI’S CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO Nº 17/2021, 
se dará em conformidade com as disposições desta Orientação e nos 
termos da Lei Municipal nº 4.550/2001, alterada pela Lei Municipal nº 
6.225/2018.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Para atribuição de classe e/ou aulas para Professor Substituto, que 
ocorrerá de forma online, no dia 12/09/2022, às 08h30, via aplicativo 
ZOOM, através do link: às 08h30, via aplicativo ZOOM, através do link: 
https://us02web.zoom.us/j/85188075880?pwd=blloUk5xTnJ3Mk82a
FJtL0xTWWlDdz09 
(Meeting ID: 851 8807 5880 e Passcode: 458359).
Processo Seletivo nº 17/2021, como segue:
1.2. Professor de Arte, ficam convocados todos os aprovados da 
listagem geral e todos os aprovados na cota PCD que não tiveram 
salas atribuídas;
1.3. Professor de Educação Especial, ficam convocados todos os 
aprovados da listagem geral e os todos os aprovados na cota PCD 
que não tiveram salas atribuídas.

2.  DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS 
2.1. A atribuição de classe e/ou aulas respeitará a classificação final do 
Processo Seletivo nº 17/2021, sendo que, caso não haja mais aprovados, 
a chamada poderá retornar ao início da listagem para novo chamamento 
de aprovados.
2.2. A atribuição ocorrerá de forma online. O professor e/ou ADI deverá 
acessar o link disponibilizado no item 1., por meio de dispositivo com 
câmera e áudio. 
2.3. A presente convocação para a atribuição é realizada por meio do 
Boletim Oficial do Município, sendo de responsabilidade do candidato 
acompanhar as publicações. Não haverá convocação por meio diverso 
do Boletim Oficial do Município.
2.4. No Ato da atribuição é obrigatória a apresentação de documento 
original, oficial e com foto, do professor e/ou ADI.
2.4.1 Os professores da Educação Especial que tiverem interesse em 
atuar como Intérprete de Libras, Transcritor Braile e na especialidade 
em Transtorno do Espectro Autista (TEA), deverão apresentar no ato da 

atribuição os seguintes documentos:
2.4.1.1. Atendimento Educacional Especializado - Deficiência Auditiva e 
Intérprete de Libras: a) Certificado de Proficiência em Libras expedido 
pelo MEC ou Pós-graduação em libras (Educação de surdos e/ou 
tradução e interpretação em libras) e;
b) Certificado de conclusão de curso de Libras de no mínimo 120 
(cento e vinte) horas, emitido por órgão reconhecido ou Habilitação/
Especialização em Deficiência Auditiva/Tradutor Intérprete de Libras/
Educação de surdos;
2.4.1.1.1. Não havendo Professor habilitado com pós-graduação e 
curso de Libras (120h) serão classificados os Professores que possuem 
apenas um dos dois, seguindo a classificação geral.
2.4.1.2. Atendimento Educacional Especializado - Deficiência Visual e 
Transcritor Braile:
a) Certificado de Braile com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas 
e;
b) Certificado de Soroban com carga horária mínima de 30 (trinta) horas.
2.4.1.3. Atendimento Educacional Especializado – Transtorno do 
Espectro Autista (TEA):
a) Pós-Graduação em Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Pós-
Graduação em Educação Especial ou Inclusiva, desde que contenha 
expressamente no Diploma/Certificado a disciplina Transtorno do 
Espectro Autista (TEA). 
2.5. Na impossibilidade do comparecimento do candidato, a atribuição 
poderá ser feita mediante a apresentação da procuração (original) com 
firma reconhecida ou por instrumento público (registro em cartório) e 
documento original, oficial e com foto do procurador.
2.6. As classes e/ou aulas disponíveis, serão divulgadas no Portal da 
Educação (https://educajacarei.com.br/), na sexta-feira da semana 
anterior ao da Atribuição, para conhecimento dos interessados.

3. DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PARA 
CONTRATAÇÃO
3.1. Os candidatos que atribuírem classe e/ou aulas deverão acessar 
o formulário “Contratações Temporárias” via AtendeBem Online (https://
siap.jacarei.sp.gov.br/pmjacarei/websis/siapegov/administrativo/gpro/
gpro_index.php?id=3), impreterivelmente até 03 (três) dias úteis após a 
atribuição, a contar do 1º dia útil subsequente à atribuição, e anexar 
os seguintes documentos, que deverão ser apresentados no original 
quando do comparecimento ao Centro do Servidor Municipal:

DOCUMENTO DESCRIÇÃO
1) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Página da foto.
2) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Página da Qualificação Civil.

3) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Página do Registro do 1º emprego ou página em branco caso não te-
nha registro.

4) RG Frente e verso, não substituível pela CNH.
5) CPF

6) PIS/PASEP ou Extrato CNIS Substituível pelo extrato CNIS, emitido através do link: https://meu.inss.
gov.br/#/login

7) Título de Eleitor

8) Comprovante da última votação Substituível pela Certidão de Quitação Eleitoral, emitida através do link: 
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral

9) Comprovante de Endereço recente Emissão máxima de 90 dias, sendo água, luz ou telefone.

https://us02web.zoom.us/j/85188075880?pwd=blloUk5xTnJ3Mk82aFJtL0xTWWlDdz09
https://us02web.zoom.us/j/85188075880?pwd=blloUk5xTnJ3Mk82aFJtL0xTWWlDdz09
https://us02web.zoom.us/j/85188075880?pwd=blloUk5xTnJ3Mk82aFJtL0xTWWlDdz09
https://us02web.zoom.us/j/85188075880?pwd=blloUk5xTnJ3Mk82aFJtL0xTWWlDdz09
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10) Comprovante de Escolaridade

ADI: Histórico Escolar ou Diploma de Ensino Médio.

Professor (Ensino Fundamental, Educação Infantil, EJA): Diploma/
Certificado de Conclusão do Curso Superior em Pedagogia (Licenciatura 
Plena), com data da colação de grau (anterior à contratação), em papel 
timbrado e com o CNPJ do emitente e emissão máxima anterior a 01 ano 
da contratação.

Professor (Educação Física): Diploma/Certificado de Conclusão do 
Curso Superior em Educação Física (Licenciatura Plena), com data da 
colação de grau (anterior à contratação), em papel timbrado e com o 
CNPJ do emitente e emissão máxima anterior a 01 ano da contratação.

Professor (Artes): Diploma/Certificado de Conclusão do Curso Superior 
em Artes (Licenciatura Plena), com data da colação de grau (anterior à 
contratação), em papel timbrado e com o CNPJ do emitente e emissão 
máxima anterior a 01 ano da contratação.

Professor (Educação Especial):

1) Atendimento Educacional Especializado: Diploma/Certificado de Con-
clusão do Curso Superior em Educação Especial ou Curso Superior em 
Pedagogia com habilitação ou especialização (mínimo 120h) em Educa-
ção Especial, com data da colação de grau (anterior à contratação), em 
papel timbrado e com o CNPJ do emitente e emissão máxima anterior a 
01 ano da contratação.

2) Atendimento Educacional Especializado - Deficiência Auditiva e 
Intérprete de Libras: a) Diploma/Certificado de Conclusão do Curso 
Superior em Educação Especial ou Curso Superior em Pedagogia com 
habilitação ou especialização (mínimo 120h) em Educação Especial, 
com data da colação de grau (anterior à contratação), em papel timbrado 
e com o CNPJ do emitente e emissão máxima anterior a 01 ano da 
contratação; b) Certificado de Proficiência em Libras expedido pelo 
MEC ou Pós-graduação em libras (Educação de surdos e/ou tradução e 
interpretação em libras) e, c) Certificado de conclusão de curso de Libras 
de no mínimo 120 (cento e vinte) horas, emitido por órgão reconhecido ou 
Habilitação/Especialização em Deficiência Auditiva/Tradutor Intérprete 
de Libras/Educação de surdos;

3) Atendimento Educacional Especializado - Deficiência Visual e 
Transcritor Braile: a) Diploma/Certificado de Conclusão do Curso Superior 
em Educação Especial ou Curso Superior em Pedagogia com habilitação 
ou especialização (mínimo 120h) em Educação Especial, com data da 
colação de grau (anterior à contratação), em papel timbrado e com o 
CNPJ do emitente e emissão máxima anterior a 01 ano da contratação; 
b) Certificado de Braile com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas 
e, c) Certificado de Soroban com carga horária mínima de 30 (trinta) 
horas. 4) Atendimento Educacional Especializado – Transtorno do 
Espectro Autista (TEA): a) Diploma/Certificado de Conclusão do Curso 
Superior em Educação Especial ou Curso Superior em Pedagogia com 
habilitação ou especialização (mínimo 120h) em Educação Especial, 
com data da colação de grau (anterior à contratação), em papel timbrado 
e com o CNPJ do emitente e emissão máxima anterior a 01 ano da 
contratação; b) Pós-Graduação em Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) ou Pós-Graduação em Educação Especial ou Inclusiva, desde que 
contenha expressamente no Diploma/Certificado a disciplina Transtorno 
do Espectro Autista (TEA). 

11) Histórico Escolar Referente ao comprovante de escolaridade enviado.
12) Registro de Conselho de Classe Ativo, para Educação Física.
13) Comprovante de Especialização Conforme a área de atuação, para Educação Especial.

14) Consulta de Qualificação Cadastral Emissão através do link http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/
pages/index.xhtml

15) Certificado Militar Candidatos até 45 anos de idade.
16) Certidão de Nascimento ou Casamento Conforme estado civil.
17) RG Cônjuge Se casado, obrigatório.
18) CPF Cônjuge Se casado, obrigatório.

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml
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19) RG ou Certidão de Nascimento dos dependentes
20) CPF dos dependentes Obrigatório.
21) Carteira de Vacinação dos filhos menores
22) Foto 3x4 Fundo branco e formato JPEG.
23) Declaração de carga horária Caso possua outros vínculos, exceto para ADI.

3.2. Os exames Admissionais ocorrerão por conta do candidato e deverão 
ser apresentados ao setor de Medicina do Trabalho/URT (Unidade 
de Relações do Trabalho) em data a ser agendada pelo candidato, 
impreterivelmente no prazo de até 08 (oito) dias após a atribuição, a 
contar do 1º dia útil subsequente à atribuição, através do telefone 3955-
9000, ramais 9314/9318/9334, ocasião em que deverá ser apresentada 
a documentação para contratação em vias originais à USA (Unidade de 
Seleção e Avaliação).
3.2.1. O ASO - Atestado de Saúde Ocupacional será expedido pelo 
Médico do Trabalho da Prefeitura de Jacareí no dia agendado pela 
Medicina do Trabalho.
3.2.2. O candidato deverá apresentar ainda os seguintes exames 
admissionais:
a) Acuidade Visual - validade 1 ano (A contagem da validade é da data da 
expedição do exame, devendo estar dentro do prazo no dia da consulta 
com o Médico do Trabalho).
b) Avaliação Psicossocial - Validade 1 ano (A contagem da validade é da 
data da expedição do exame, devendo estar dentro do prazo no dia da 
consulta com o Médico do Trabalho).
c) Hemograma Completo - validade 180 dias (A contagem da validade é 
da data da expedição do exame, devendo estar dentro do prazo no dia 
da consulta com o Médico do Trabalho).
d) Glicemia em Jejum -  validade 180 dias (A contagem da validade é da 
data da expedição do exame, devendo estar dentro do prazo no dia da 
consulta com o Médico do Trabalho).
e) TGO -  validade 180 dias (A contagem da validade é da data da 
expedição do exame, devendo estar dentro do prazo no dia da consulta 
com o Médico do Trabalho).
f) TGP -  validade 180 dias (A contagem da validade é da data da 
expedição do exame, devendo estar dentro do prazo no dia da consulta 
com o Médico do Trabalho).
g) GGT -  validade 180 dias (A contagem da validade é da data da 
expedição do exame, devendo estar dentro do prazo no dia da consulta 
com o Médico do Trabalho).
h) original e cópia da Carteira de Vacinação atualizada do COVID-19.
3.3. Não haverá prorrogação do prazo de entrega dos documentos.
3.4. Não serão recebidos documentos com pendências.
3.5. Caso o candidato não cumpra com o prazo mencionado, será 
considerado como DESISTENTE e não poderá participar de nova 
atribuição no decorrer do ano letivo, no segmento da desistência.
3.6. Caso o candidato não cumpra com as datas agendadas pela 

Medicina do Trabalho, será considerado DESISTENTE e não poderá 
participar de nova atribuição no decorrer do ano letivo, no segmento da 
desistência.

4.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. Os candidatos que atribuírem e forem considerados INAPTOS 
no exame médico, serão desclassificados do Processo Seletivo, não 
podendo participar de novas atribuições.
4.2. A qualquer momento poder-se-á anular a contratação, bem como 
rescindir o contrato eventualmente celebrado, desde que se verifique 
qualquer falsidade nas declarações ou irregularidades nos documentos 
apresentados.
4.3. O candidato que não participar da atribuição de aulas será 
considerado desistente das aulas que, naquela oportunidade, estejam 
sendo oferecidas, não prejudicando, no entanto, sua classificação em 
novas atribuições, respeitando a sequência da chamada.
4.4. O candidato que assumir classe e/ou aula e desistir da mesma, 
não poderá participar de nova atribuição no decorrer do ano letivo, no 
segmento da desistência.
4.5. O Professor Substituto que perder a sala no decorrer do ano letivo, 
por retorno do professor, ou atribuírem sala com contrato por tempo 
determinado, terão preferência na escolha de sala na próxima atribuição.
4.5.1. Caso haja mais de um professor substituto para atribuir, a escolha 
ocorrerá respeitando: 1º - data da perda da sala; 2º - classificação final 
no Processo Seletivo.
4.5.2. O candidato terá o período do aviso prévio para nova atribuição. 
Caso não haja saldo neste período, o contrato será rescindido.
4.6. O candidato que assumir classe e/ou aula será avaliado 
sistematicamente pela direção da escola e pelo setor competente da 
Secretaria Municipal de Educação.
4.7. O candidato que assumir classe e/ou aulas como Professor ou ADI 
Substituto e apresentar excesso de faltas ou inaptidão para exercer a 
função terá seu contrato rescindido e não poderá participar de nova 
atribuição no decorrer do ano letivo.
4.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 
Educação.

Jacareí/SP, 06 de setembro de 2022.

MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

SUPERIOR - Professor (Artes)
Cotas PCD

Nome Classificação Nota Titulo Nota Final
LAIS CRISTINA GUEDES 1 2,00 62,00
 

SUPERIOR - Professor (Artes)
Nome Classificação Nota Titulo Nota Final
CESAR DOMINGUES DE SOUZA 4 0,00 73,33
ANDERSON ADELINO PEREIRA 9 0,00 66,67
ANDRESSA MARIA DE LIMA CARDOSO 10 2,00 65,33
SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA 12 2,00 62,00
PAOLA CAROLINE CAMPEAO DI PALMA PEDROSO 13 0,00 60,00
SHEILA APARECIDA DE CAMARGO ARAUJO 14 0,00 56,67
DOUGLAS DA SILVA DRUMOND 15 0,00 56,67
OTILIO JUNIOR PIRES CARDOSO 16 2,00 55,33
EUNICE DE FATIMA SANTOS 17 0,00 53,33
CELIDA EDNA DE PINHO 18 0,00 53,33
ROSA MIRNA CARVALHO ANDRADE CASTRO 20 0,00 53,33
MARIELZA PORTO DA SILVA OLIVEIRA 21 0,00 53,33
ELISÂNGELA PEREIRA SANTOS 22 0,00 53,33
SAMANTHA FERNANDA VIANA FRIAS 23 0,00 53,33
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DÉBORA DE JESUS SANTOS STODUTO 24 0,00 53,33
PAOLA DE JESUS DA SILVA 26 0,00 53,33
CLAUDIA PINTO MACHADO 30 2,00 52,00
FABIO LUIZ PEREIRA 31 2,00 52,00
RENATA DA SILVA REIS LOBATO 32 2,00 52,00
JAQUELINE DOS SANTOS RICARDO LEO 33 2,00 52,00
PRISCILA DAMISKI ALCANTARA 36 2,00 52,00
ELIZABETE MATIAS RAIMUNDO 37 0,00 50,00
RENATA APARECIDA DOS SANTOS 38 0,00 50,00
ELLEN DA SILVA RODRIGUES ALVES 39 0,00 50,00
PETERSON PATRICK DA ROCHA PEREIRA 41 0,00 50,00

Professor (Educação especial) 
Cotas PCD

Nome Classificação Nota Titulo Nota Final
HELOÍSA HELENA FARIA BARBACA DELLA BIDIA 1 2,00 72,00
 

SUPERIOR - Professor (Educação especial)
Nome Classificação Nota Titulo Nota Final
DAIANE REGINA DE PAULA 2 2,00 85,33
ANGELICA MOTTA DA SILVA 5 2,00 82,00
DANIELE CRISTINE DA SILVA LEMES 6 2,00 82,00
GISELE NOVAES GUARNIERI 10 2,00 78,67
GISLENE BARBERINI BOAVENTURA 12 2,00 78,67
EDINEA RUBIO FONSECA 13 0,00 76,67
SUELEN REGINA DE ANDRADE RAMOS 14 0,00 76,67
MARIA SALETE BONNA 16 2,00 75,33
LEILA DE CASSIA PRADO 19 2,00 75,33
JULIANA APARECIDA BARBOSA DE MORAIS 20 2,00 75,33
JUSSARA BARBEDO RANGEL DE PAULA 21 2,00 75,33
ELISANGELA NASCIMENTO DOS SANTOS 23 2,00 75,33
MARIA DO CARMO DE SOUSA SILVA 25 2,00 75,33
TAMIRIS CRISTINA ROSA 28 2,00 75,33
JULIANA MARTINS DOS SANTOS LAINS 29 2,00 75,33
ANDRESSA APARECIDA DA SILVA COELHO 32 2,00 75,33
FRANCINA MACHADO DO PRADO 37 2,00 72,00
ERIKA REGINA LISBOA LIMA DA FONSECA 40 2,00 72,00
ELAINE CRISTINA SANTOS SOUSA 42 2,00 72,00
ELIANA APARECIDA FRUTUOSO 43 2,00 72,00
LUCELIA SILVA TEODORO 45 2,00 72,00
CHAHIDE SANTOS MOYSÉS CERAGIOLI 50 2,00 72,00
ALICE DE OLIVEIRA BARROS 51 2,00 72,00
SAONI MARIANO PUPO BARBARA 57 0,00 70,00
EDILAENE DE SIQUEIRA 60 2,00 68,67
SAMIA GALGANI CASSIANO GAMA 63 2,00 68,67
SIMONE PRIANTI FERNANDES 66 2,00 68,67
RAQUEL OLIVEIRA ALVES 68 2,00 68,67
KELEN MACHADO DO NASCIMENTO 69 2,00 68,67
GISELE CRISTINA DIAS OLIVEIRA DA SILVA 74 2,00 68,67
JULIANA DE PAULA 75 2,00 68,67
BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS 80 2,00 68,67
ROSELI DA SILVA MARTINS 81 2,00 68,67
ADRIANA BARBOSA DE FARIAS SILVA 84 0,00 66,67
BRUNA CAMPOS RIBEIRO 88 0,00 66,67
NICOLE BURGOMEISTER DE SOUSA SILVEIRA 89 0,00 66,67
LUZIA NUNES  DE MENESES 90 0,00 66,67
ROSELI ANDRÉA DE FREITAS SIMÕES 93 2,00 65,33
CRISTIANE BIFE MORAES DA SILVA 96 2,00 65,33
SIMONE APARECIDA DA SILVA CARMO 98 2,00 65,33
ELEUSA MARIA RODRIGUES DE MORAES 102 2,00 65,33
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FLÁVIA REGINA DA SILVA POLETO 103 2,00 65,33
SIRLEI SANTANA CARNEIRO 104 2,00 65,33
ARIÁDNE SIQUEIRA MACEDO RIBEIRO 108 2,00 65,33
KAREN APARECIDA RODRIGUES CERQUEIRA 113 2,00 65,33
JULIANA RODRIGUES DE PAULA 115 2,00 65,33
VANESSA DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA 116 2,00 65,33
MARIA SOBERANA PEREIRA DE LIMA ANJOS 118 2,00 65,33
ANELIZA BRAZ DE SOUZA LEITE 119 2,00 65,33
TATIANE COSTA MATONOVIC 120 2,00 65,33
CAROLINA DOS SANTOS APARECIDA APPOLINARIO 121 2,00 65,33
CELIA REGINA DA SILVA AMILTON LIMA 122 0,00 63,33
JENNYFER GABRIELE OLIVEIRA 125 0,00 63,33
JULIA ELEN DIAS SIQUEIRA 126 0,00 63,33
SELMA HELENA DA SILLVA ABREU 129 2,00 62,00
ROSEANE ROMERO DOESTE 130 2,00 62,00
GEORGINA FLÁVIA DOS SANTOS CRUZ 132 2,00 62,00
ROSICLEIDE FERREIRA DE MAGALHÃES FONSECA 133 2,00 62,00
CARLA MARIA DA SILVA MARTINS 137 2,00 62,00
LUCIANA LEMES GUILHERME 139 2,00 62,00
CLAUDIA CRISTINE RODRIGUES DOS SANTOS 140 2,00 62,00
JANAINA APARECIDA DE PAIVA 144 2,00 62,00
BRENA CAROLINE DOS SANTOS DIAS 146 2,00 62,00
NEIDE APARECIDA RABELO 148 0,00 60,00
SOLANGE DE FÁTIMA SANTOS NAPOLEÃO 150 0,00 60,00
NATHALLIE KAORY KIKUTI 153 0,00 60,00
ANGELICA DE CASSIA TOLEDO 156 2,00 58,67
DILMA DE FATIMA CLARO 157 2,00 58,67
WELBYA REGINA SILVEIRA FALQUE 158 2,00 58,67
GLAUCIA MARIA DOS SANTOS 159 2,00 58,67
CLAUDIA CARRILHO ROSSI ARAUJO 160 2,00 58,67
ZILDA FATIMA DA CUNHA ITO 162 2,00 58,67
PATRÍCIA SILVA DE FREITAS 163 2,00 58,67
SILVIA REGINA DOS SANTOS ROBERTO 164 2,00 58,67
DAMIANA TATIANA DE OLIVEIRA SANTOS 165 2,00 58,67
LILIAN CLEIDE DA SILVA CINTRA 166 2,00 58,67
TABATA DE OLIVEIRA SANTANA 167 2,00 58,67
IVANA GOMES DA SILVA 168 2,00 58,67
DANIELA DE MENDONÇA MARTINS DE MACEDO 169 2,00 58,67
TATIANA DE ARAUJO ROCHA DE ALMEIDA 170 2,00 58,67
SHIRLEI GOMES LIMA 171 2,00 58,67
KATIA MARA BORGES RONDEL 172 2,00 58,67
MICHELE VANESSA DOS SANTOS 173 2,00 58,67
LUZILENE APARECIDA VICENTE 174 2,00 58,67
MARCIA DE ALMEIDA SANTOS 175 2,00 58,67
DAIANE CRISTINA DE CAMPOS CARDOSO 176 2,00 58,67
RENATA APARECIDA CARDOSO 177 2,00 58,67
DANIELE CARDOSO SOARES 178 2,00 58,67
DAIANE SANTOS KURAMOTO 179 2,00 58,67
JACQUELINE APARECIDA DOMINGUES PEREIRA 180 0,00 56,67
ELAINE CRISTINA DE SOUZA DAMASIO 181 0,00 56,67
LISLAIME BENEDITA DO ROSARIO 182 0,00 56,67
NEUZA APARECIDA  DE CARVALHO SILVA 183 0,00 56,67
DALVA MARIA COSTA MARQUES 184 2,00 55,33
LUCIA HELENA DE OLIVEIRA 185 2,00 55,33
APARECIDA MARIA DE LIMA FARIA 187 2,00 55,33
RONISE APARECIDA BENEDICTO RODRIGUES 188 2,00 55,33
ELIANA RAMOS 189 2,00 55,33
ROSANGELA MARGARIDO 190 2,00 55,33
ROSELI DAS GRAÇAS NEVES 191 2,00 55,33
MARIA DE FATIMA SANTOS 192 2,00 55,33
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JANAINA MOCHIUTI GODOI PEDROTA 193 2,00 55,33
LUCIANA GÓTOLA DE CARVALHO 194 2,00 55,33
LEONY DE SÁ ALMEIDA 195 2,00 55,33
GENI GOMES OBLATORE 196 2,00 55,33
ESTHELA MARIS FERREIRA CUNHA 197 2,00 55,33
CRISTIANE GONÇALVES 199 2,00 55,33
SONIA ELAINE DE SOUZA 200 2,00 55,33
BRUNA SILVA MENDES 201 2,00 55,33
ROSANA BRITO DA SILVA 202 2,00 55,33
ESTELA PALMEIRA MATOS CAMILO 203 2,00 55,33
SIMONE REGINA DE LIMA 204 0,00 53,33
ROSEMEIRE NEVES DE OLIVEIRA 205 0,00 53,33
ROSANGELA APARECIDA QUEIROZ 206 0,00 53,33
ALESSANDRA REGINA FERREIRA DUARTE 207 0,00 53,33
LUCILENE FONTOURA DE CARVALHO SILVA 208 0,00 53,33
TALITA FRANCIELE OSÓRIO LUZ TROMBIN 209 0,00 53,33
ETHIENE CRISTINE PELOGIA DE SIQUEIRA BURGARELLI 210 0,00 53,33
ANGELA DA SILVA CONCEIÇÃO 211 2,00 52,00
ANA MARIA VILELA DE REZENDE SANTOS 212 2,00 52,00
MARIA DA GLORIA SILVA FIDELIS DE LIRA 214 2,00 52,00
SIMONE BORGES DOS SANTOS DE SANTANA 216 2,00 52,00
ANA RITA ALVES CARVALHO 217 2,00 52,00
ANA MARIA DE ALMEIDA SALES 219 2,00 52,00
CARINA GRACIELE DOS REIS ROMÃO 220 2,00 52,00
VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES 221 2,00 52,00
LUANA CARDOSO SANTOS 222 2,00 52,00
VANESSA LOPES RIBEIRO MESQUITA 223 2,00 52,00
TALITA DE JESUS PITORRI BASTOS 224 2,00 52,00
FLAVIA MARIA DA SILVA BUENO 225 2,00 52,00
DAISY ALVES DA CRUZ 226 2,00 52,00
ONILMA APARECIDA DOS SANTOS 227 0,00 50,00
GLORIA FERNANDES BARBOSA E SILVA 229 0,00 50,00
ANA CAROLINA TAVARES DA SILVA 231 0,00 50,00
MICHELE AZEVEDO FRUTOS 232 0,00 50,00

Jacareí, 09 de setembro de 2022
GABARITO DEFINITIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PARA O CARGO DE MEDICO GENERALISTA 4550
Edital 005/2022

A Secretaria de Administração e Recursos Humanos divulga o gabarito 
definitivo de resposta após o período de recursos, referente ao processo 
seletivo ocorrido no dia 04/09/2022.

1 A 11 C
2 E 12 D
3 B 13 A
4 C 14 B
5 C 15 C
6 C 16 E
7 B 17 A
8 B 18 C
9 B 19 ANULADO

10 C 20 C

Dra. Rosana Gravena
Secretária de Saúde
Giliani Fortes Rossi
Secretária de ADM e Recursos Humanos

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE MÉDICO 
GENERALISTA 4550
A Prefeitura de Jacareí torna público a lista de classificação dos 
candidatos por ordem de pontuação, referente ao Processo Seletivo 
005/2022 para o cargo de Médico Generalista, conforme publicado no 
Boletim Oficial em 19/08/2022.

Classif. Nome D.Nasc. RG: Nota

1º
ISABELLA 
BARBOSA 
GUIMARAES 
AZEVEDO

17/11/1991 48.510.417-9 85

2º

BRUNA 
MADELEINE 
SILVA 
SIMPLICIO 
FLOR

19/12/1996 45.482.906-1 85

3º MAYTE GOMES 
ROMERO 19/1/1990 46.818.508-2 80

4º
MIRELLA 
FERNANDES 
AFFONSO

15/8/1990 37.055.721-9 80

5º PAMELA KAREN 
DE PAULA 27/12/1990 47.797.253-6 80
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6º
ORLANDO 
SANTOS DA 
COSTA

27/12/1996 29.568.844-4 80

7º PAOVANNY 
BENITEZ PEREZ 22/11/1971 66.235.257-9 75

8º KEILA LEICEA 
BELTRAN 29/10/1987 67.367.904-4 75

9º TAUANA 
BROGIO LEAO 10/8/1990 1.024.183 70

10º
BRUNA 
CAROLINA 
MARTINS ROSA

25/11/1992 48.907.057-7 70

11º
THAIS MARIA 
DE SOUZA 
MAGALHAES

25/2/1995 36.768.259-X 70

12º
LISANDRA 
AZEVEDO 
SOARES

22/2/1996 55.152.951-9 70

13º
HELOISA 
HELENA 
TOLEDO DE 
LIMA

20/2/1967 16.375.842-6 65

14º
NARA 
GUIMARAES 
MONTAGNOLLI

23/11/1991 15.464.002 65

15º
LETICIA 
AZEVEDO 
GAZZI

16/10/1993 36.416.525 65

16º
LAIS 
GABRIELLE 
XAVIER 
GUEDES

30/12/1998 37.021.328-2 65

17º
ANA CLARA 
BARBOSA 
CAMARGO 
LAMPARELLI

19/4/1999 38.274.895-5 65

18º SOFIA AMADEU 
LOUREIRO 7/4/1999 52.331.380-9 60

19º
MARCELO 
PIRES DE 
OLIVEIRA

4/5/1975 29.455.409-9 55

20º LAIS RANGEL 
TSUJIMOTO 27/11/1990 35.936.331-3 55

21º
ANDRE 
SILVEIRA 
JESUINO E 
SILVA

22/06/1987 MG11378349 50

CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS

Inscrição
Nº de 

Acertos 
Prova 
Escrita

Total de 
Pontos Resultado

2022-22165327 0,00 Ausente Desclassificado
2022-29155702 0,00 Ausente Desclassificado
2022-30183351 0,00 Ausente Desclassificado
2022-22194319 0,00 Ausente Desclassificado
2022-23164212 0,00 Ausente Desclassificado
2022-26210509 0,00 Ausente Desclassificado
2022-23181824 0,00 Ausente Desclassificado
2022-30160210 0,00 Ausente Desclassificado
2022-24235939 0,00 Ausente Desclassificado
2022-29212438 0,00 Ausente Desclassificado
2022-28230122 0,00 Ausente Desclassificado
2022-23145347 0,00 Ausente Desclassificado
2022-23150419 0,00 Ausente Desclassificado
2022-23140214 0,00 Ausente Desclassificado

Jacareí, 06 de setembro de 2022.

Dra. Rosana Gravena
Secretária de Saúde
Giliani Fortes Rossi
Secretária de Administração e RH

COMUNICADO
Comunicamos a realização de Audiência Pública para Prestação de 
Contas da Secretaria de Saúde referente ao 2º Quadrimestre do ano 
de 2022 (maio à agosto) no dia 27/09/2022 (terça-feira), às 15h00 no 
Auditório da Câmara Municipal de Jacareí.
Atenciosamente,
Rosana Gravena - Secretária de Saúde 

RESOLUÇÃO N º 017 – CMAS, 02 DE SETEMBRO 2022.
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso da competência 
que lhe confere a Lei nº 3.884, de 22 de outubro de 1996, 
Considerando o Fórum da Sociedade Civil realizada no dia 02 de 
setembro de 2022 às nove horas, de forma presencial, no Auditório 
da CEPAC, sito a Rua Catarina Magela Ramos, nº: 59 – Jardim das 
Industrias – Jacareí / SP;
CONSIDERANDO que o presente Fórum da Sociedade Civil, foi para 
o Pleito Eleitoral destinado à escolha de Membros da Sociedade Civil 
(Titulares e Suplentes), para as vacâncias, com a seguinte representação:
- 01 Representantes Titulares e 02 Suplente dos Usuários da Assistência 
Social;
- 01 Representante Titular e 01 Suplente da Sociedade Amigos de Bairro;
- 01 Representante Titular e 01 Suplente dos Movimentos Religiosos;
- 01 Representante Suplente das Organizações Sociais que atuam com 
a Criança e Adolescente.

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar: a Realização do Fórum da Sociedade Civil, no qual 
foi realizado o Pleito Eleitoral com o objetivo de preenchimento das 
vacâncias, conforme estabelece o Artigo 5º, Inciso II da Lei Municipal nº: 
3884/96 e o Decreto 239/98, sendo os candidatos eleitos:
- 01 Representante Titular e 01 Suplente dos Movimentos Religiosos;
Titular: Regina Lúcia da Silva Faria
- 01 Representante Suplente das Organizações Sociais que atuam 
com a Criança e Adolescente:
- Suplente: Gladislene da Silva Machado Martins
- 02 Representantes Titulares e 01 Suplente dos Usuários da 
Assistência Social:
- Titular: Tatiana Martinho Pereira dos Santos
- Suplente: Roberta de Carla Almeida
- Suplente: Odete Rufino de Pádua

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor nesta data.

Suzanne Maria Corrá dos Santos
Primeira Coordenadora do CMAS

TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 2632/2022
Autuado(a): JOSE BENEDITO VIEIRA
CPF: 075.718.178-38
Rua Iris, 55, Santo Antônio da Boa Vista, Jacareí/SP
Infração: Edificação ocupada sem Habite-se. Deverá apresentar o Habite-
se da edificação. Artigos 28 e 182 da lei complementar nº 101/2018. 
A vistoria ocorreu no dia 16 de agosto de 2022. Houve tentativa de 
entrega da notificação pelos correios sem sucesso.
Fiscal de obras: Fernando de Sousa, matrícula 21966.
Em 01 de setembro de 2022.
A defesa contra o auto de notificação e/ou infração far-se-á dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias da data de ciência do mesmo, por petição 
ao órgão municipal responsável pela notificação/infração, na qual o 
interessado alegará de uma só vez, toda matéria que entender útil, 
juntando os documentos comprobatórios das razões apresentadas de 
acordo com o enquadramento da infração.

Antônio Roberto Martins
Secretário Adjunto de Planejamento
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EDITAL DE ANÁLISE DE RECURSOS E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DE DELEGADOS TÉCNICOS ELEITOS

Colocação
Total de 

votos
Inscrição

1° lugar JOAO DE ALMEIDA REGO CAMPINHO 156 CLASSIFICADO
2° lugar ROSA KASUE SAITO SASAKI 139 CLASSIFICADO
3° lugar MICHELE DE MACEDO DOMICIANO 91 CLASSIFICADO
4° lugar SARA CRISTINA PEZO DE SOUZA 82 CLASSIFICADO
5° lugar DECIO MOREIRA NETO 72 CLASSIFICADO
6° lugar EUGENIO DE ARAUJO NETO 59 CLASSIFICADO
7º lugar BENEDITO EDUARDO ROSA DA SILVA 58 CLASSIFICADO
8º lugar THIAGO SIQUEIRA DO PRADO 57 CLASSIFICADO
9º lugar WALKER ANTONIO FERRAZ 55 CLASSIFICADO
10º lugar JOAO PASCOAL CALDAS DEL MONACO 55 CLASSIFICADO
11º lugar RODOLFO ARANTES GARCIA DE OLIVEIRA 48 CLASSIFICADO
12º lugar SILVIA TEIXEIRA BARDY 48 CLASSIFICADO
13º lugar EDILSON GUEDES DA SILVA 44 CLASSIFICADO
14º lugar BRUNA RUSSO 39 CLASSIFICADO
15º lugar CLAUDIA CIAPINA ROLDAO 36 CLASSIFICADO
16º lugar GUILHERME SEIXAS MENDONÇA 34 CLASSIFICADO
17º lugar LEONARDO KLIMEIKA ZANUTTO 33 CLASSIFICADO
18º lugar DENISE CUBAS DE MORAIS PRADO 29 CLASSIFICADO
19º lugar OSWALDO LELIS TURSI 28 CLASSIFICADO
20º lugar CRISTIANE DE ARAUJO MODESTO 28 CLASSIFICADO
21º lugar DANIELE BATALHA ROCHA 24 CLASSIFICADO
22º lugar MARIO SERGIO SOLEO SCALAMBRINO 24 CLASSIFICADO
23º lugar MARTHA CASTRO DE SOUZA RODRIGUES 23 CLASSIFICADO
24º lugar ALEXANDRE VAZ DE OLIVEIRA MORAES 22 CLASSIFICADO
25º lugar FABIANA VIEIRA DIAS ALVES 22 CLASSIFICADO
26º lugar DJALMA DE SOUZA COSTA 20 CLASSIFICADO
27º lugar FUADE BOACEFF FILHO 18 CLASSIFICADO
28º lugar ANTONIO LUIZ MACHADO 17 CLASSIFICADO
29º lugar FABIO SANTOS PRIANTI DE CARVALHO 17 CLASSIFICADO

LISTAGEM DE CLASSIFICAÇÃO PARA DELEGADO TÉCNICO
 Total de Delegados Técnicos Eleitos: 85

A Comissão Eleitoral nomeada pela Portaria 1.464, publicada no Boletim 
oficinal nº 15 de julho de 2022, responsável pelo processo eleitoral de 
eleição de delegados técnicos com direito a voto durante a Conferência 
da Cidade, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor do 
Município de Jacareí regulamentado no Decreto Municipal n 936/2019, 
torna pública a relação nominal das candidaturas deferidas e indeferidas 
após decurso do prazo de recurso previsto no artigo 32 e demais 
dispositivos do Edital de Inscrição de Candidatos a Técnicos publicado 
no Boletim Oficial do Município nº 1.464, de 15 de julho de 2022, bem 
como homologa o resultado final da eleição para delegado técnico.

Art. 1º A lista final de delegados técnicos titulares e suplentes organizada 
por número de votos recebidos e critério de desempate, conforme 
disposto no art. 33 do Edital publicado no Boletim Oficial do Município 
nº 1464 de 15 de julho de 2022 e no B.O.M nº 1471 de 29 de agosto de 
2022.

Art. 2º Em caso de desistência do delegado técnico titular, será chamado 
a preencher a vaga o delegado técnico suplente melhor classificado 
conforme lista anexa a este edital, conforme entendimento estabelecido 
pela Comissão Eleitoral em ata de reunião realizada no dia 22/08/2022.

30º lugar ROGERIO ANTUNES PINHEIRO 17 CLASSIFICADO
31º lugar LUANA MARIA DOS SANTOS 16 CLASSIFICADO
32º lugar WANDERSON DEMETRIUS RODRIGUES 16 CLASSIFICADO
33º lugar ANTONIO MARCIO DA SILVA JUNIOR 15 CLASSIFICADO
34º lugar RENATO DOS SANTOS TANAKA 14 CLASSIFICADO
35º lugar ROBERTO BENEDITO REQUENA JUVELE 14 CLASSIFICADO
36º lugar GUSTAVO PALAU DE ALMEIDA BRAGA 14 CLASSIFICADO
37º lugar ANTONIO SAULO VIEIRA 13 CLASSIFICADO
38º lugar ROSALINA OLIVEIRA 13 CLASSIFICADO
39º lugar OZIEL OLIVEIRA DIAS 12 CLASSIFICADO
40º lugar GABRIELA TORRES DO PRADO SILVA 12 CLASSIFICADO
41º lugar MAYRA SIMÃO DE OLIVEIRA 12 CLASSIFICADO
42º lugar SIMONE APARECIDA MARCELINO DA CUNHA 11 CLASSIFICADO
43º lugar SELMA REGINA DA SILVA FERNANDES 11 CLASSIFICADO
44º lugar MARIA RITA DE CASSIA SINGULANO 11 CLASSIFICADO
45º lugar AGUINALDO PAULINO MACHADO 11 CLASSIFICADO
46º lugar ANA MARIA BORTOLETTO 10 CLASSIFICADO
47º lugar SAMUEL ALVES LANZILOTE GONCALVES 10 CLASSIFICADO
48º lugar ROGERIO RODOLFO LEITE RAMOS 10 CLASSIFICADO
49º lugar MARIA RITA CHAVES DE ANDRADE DABRIWICZ 10 CLASSIFICADO
50º lugar MARCIA REZENDE SHINYE FERNANDES 10 CLASSIFICADO
51º lugar DIEGO SOARES TOLEDO 9 CLASSIFICADO
52º lugar EVANDRO FARIA LINS 9 CLASSIFICADO
53º lugar JOYCE REGINA DOS SANTOS MONTEIRO DA SILVA 9 CLASSIFICADO
54º lugar EMANUELLE COLTRIN PEREIRA 8 CLASSIFICADO
55º lugar DENISE CRISTINA MENEZES BIASUZ 8 CLASSIFICADO
56º lugar CINTIA FRANCO ALVARENGA ABDO 7 CLASSIFICADO
57º lugar IONE PEREIRA DOS SANTOS 7 CLASSIFICADO
58º lugar AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA 7 CLASSIFICADO
59º lugar LUCIANE ALVES PIRES DIAS 7 CLASSIFICADO
60º lugar THAIS ABREU NUNES 7 CLASSIFICADO
61º lugar ANA PAULA NOLA DENSKI BIF 6 CLASSIFICADO
62º lugar WELLINGTON CESAR GARCIA 6 CLASSIFICADO
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30º lugar ROGERIO ANTUNES PINHEIRO 17 CLASSIFICADO
31º lugar LUANA MARIA DOS SANTOS 16 CLASSIFICADO
32º lugar WANDERSON DEMETRIUS RODRIGUES 16 CLASSIFICADO
33º lugar ANTONIO MARCIO DA SILVA JUNIOR 15 CLASSIFICADO
34º lugar RENATO DOS SANTOS TANAKA 14 CLASSIFICADO
35º lugar ROBERTO BENEDITO REQUENA JUVELE 14 CLASSIFICADO
36º lugar GUSTAVO PALAU DE ALMEIDA BRAGA 14 CLASSIFICADO
37º lugar ANTONIO SAULO VIEIRA 13 CLASSIFICADO
38º lugar ROSALINA OLIVEIRA 13 CLASSIFICADO
39º lugar OZIEL OLIVEIRA DIAS 12 CLASSIFICADO
40º lugar GABRIELA TORRES DO PRADO SILVA 12 CLASSIFICADO
41º lugar MAYRA SIMÃO DE OLIVEIRA 12 CLASSIFICADO
42º lugar SIMONE APARECIDA MARCELINO DA CUNHA 11 CLASSIFICADO
43º lugar SELMA REGINA DA SILVA FERNANDES 11 CLASSIFICADO
44º lugar MARIA RITA DE CASSIA SINGULANO 11 CLASSIFICADO
45º lugar AGUINALDO PAULINO MACHADO 11 CLASSIFICADO
46º lugar ANA MARIA BORTOLETTO 10 CLASSIFICADO
47º lugar SAMUEL ALVES LANZILOTE GONCALVES 10 CLASSIFICADO
48º lugar ROGERIO RODOLFO LEITE RAMOS 10 CLASSIFICADO
49º lugar MARIA RITA CHAVES DE ANDRADE DABRIWICZ 10 CLASSIFICADO
50º lugar MARCIA REZENDE SHINYE FERNANDES 10 CLASSIFICADO
51º lugar DIEGO SOARES TOLEDO 9 CLASSIFICADO
52º lugar EVANDRO FARIA LINS 9 CLASSIFICADO
53º lugar JOYCE REGINA DOS SANTOS MONTEIRO DA SILVA 9 CLASSIFICADO
54º lugar EMANUELLE COLTRIN PEREIRA 8 CLASSIFICADO
55º lugar DENISE CRISTINA MENEZES BIASUZ 8 CLASSIFICADO
56º lugar CINTIA FRANCO ALVARENGA ABDO 7 CLASSIFICADO
57º lugar IONE PEREIRA DOS SANTOS 7 CLASSIFICADO
58º lugar AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA 7 CLASSIFICADO
59º lugar LUCIANE ALVES PIRES DIAS 7 CLASSIFICADO
60º lugar THAIS ABREU NUNES 7 CLASSIFICADO
61º lugar ANA PAULA NOLA DENSKI BIF 6 CLASSIFICADO
62º lugar WELLINGTON CESAR GARCIA 6 CLASSIFICADO
63º lugar ROBERTA GUERRA ROSEMBACK 6 CLASSIFICADO
64º lugar EMANOEL RODRIGUES ROMARO DA SILVA 6 CLASSIFICADO
65º lugar WILLIAN MARTINS LIMA 6 CLASSIFICADO
66º lugar URIEL CAMILO NERI SILVA 6 CLASSIFICADO
67º lugar MARIA LUIZA PORTO MELLO 6 CLASSIFICADO
68º lugar SIDNEY LOPES MATEUS 6 CLASSIFICADO
69º lugar LECIA LOPES DE SIQUEIRA 6 CLASSIFICADO
70º lugar ALICE PLOVAS VIEIRA PINTO 5 CLASSIFICADO
71º lugar ANDRE LUIS MEIRA DE AGUIAR 5 CLASSIFICADO
72º lugar ANDERSON LUIZ VIEIRA DOS SANTOS 5 CLASSIFICADO
73º lugar REINALDO JOSE BARCALOBRE MANOEL 4 CLASSIFICADO
74º lugar EDSON WANDER BALBINO 4 CLASSIFICADO
75º lugar ANGELA MARIA DE SOUZA GOMES 4 CLASSIFICADO
76º lugar CAROLINA CASSIANO FERREIRA 4 CLASSIFICADO
77º lugar JOÃO PAULO MURILO MACEDO FELIPPE PENHA 4 CLASSIFICADO
78º lugar THIAGO AROUCA MARTINS DE MELLO 4 CLASSIFICADO
79º lugar MARIANA TOSATO MACHADO 4 CLASSIFICADO
80º lugar MARCO ANTONIO DA SILVA 3 CLASSIFICADO
81º lugar PAULO ROBERTO GARRIDO LUCAS 3 CLASSIFICADO
82º lugar AMANDA CARDOSO DE SIQUEIRA 3 CLASSIFICADO

83º lugar RODRIGO MOREIRA CURCI 3 CLASSIFICADO
84º lugar HENRIQUE MICAS MARCAL 3 CLASSIFICADO
85º lugar DANIEL PINA FERREIRA 2 CLASSIFICADO
86º lugar LUCI DONA CARDOSO 2 SUPLENTE 
87º lugar VIVIANE SHIBATA  LOPES 2 SUPLENTE 
88º lugar DANNYEL ARID TRAVINSKI 1 SUPLENTE 
89º lugar FERNANDA DA SILVA TEIXEIRA 1 SUPLENTE 
90º lugar DANIEL TORRES DA FONSECA ANDRADE 1 SUPLENTE 
91º lugar JOÃO PAULO DA SILVA 1 SUPLENTE 
92º lugar ANDERSON U. DE A. SANTIAGO 1 SUPLENTE 
93º lugar RODRIGO SHINJI NAKATA 1 SUPLENTE 
94º lugar MILTON CAMILLO 1 SUPLENTE 
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95º lugar MARIANA DA MATTA PEDROSA 1 SUPLENTE 
96º lugar LAYRA ZIMMER 1 SUPLENTE 
97º lugar BEATRIZ STEENHAGEN DO NASCIMENTO 1 SUPLENTE 
98º lugar EMERSON ROGERIO SIMONETTI 1 SUPLENTE 
99º lugar LUIS FERNANDO CARROCINE 1 SUPLENTE 
100º lugar ANTONIO SIMOES DE JESUS NETO 1 SUPLENTE 

MICHELE DE MACEDO DOMICIANO Recurso Deferido 
SARA CRISTINA PEZO DE SOUZA Recurso Deferido 
BENEDITO EDUARDO ROSA DA SILVA Recurso Deferido 
WALKER ANTONIO FERRAZ Recurso Deferido 
RODOLFO ARANTES GARCIA DE OLIVEIRA Recurso Deferido 
SILVIA TEIXEIRA BARDY Recurso Deferido 
EDILSON GUEDES DA SILVA Recurso Deferido 
BRUNA RUSSO Recurso Deferido 
LEONARDO KLIMEIKA ZANUTTO Recurso Deferido 
OSWALDO LELIS TURSI Recurso Deferido 
CRISTIANE DE ARAUJO MODESTO Recurso Deferido 
DANIELE BATALHA ROCHA Recurso Deferido 
ALEXANDRE VAZ DE OLIVEIRA MORAES Recurso Deferido 
FABIANA VIEIRA DIAS ALVES Recurso Deferido 
FUADE BOACEFF FILHO Recurso Deferido 
ANTONIO LUIZ MACHADO Recurso Deferido 
FABIO SANTOS PRIANTI DE CARVALHO Recurso Deferido 
ROGERIO ANTUNES PINHEIRO Recurso Deferido 
ROBERTO BENEDITO REQUENA JUVELE Recurso Deferido 
GUSTAVO PALAU DE ALMEIDA BRAGA Recurso Deferido 
OZIEL OLIVEIRA DIAS Recurso Deferido 
AGUINALDO PAULINO MACHADO Recurso Deferido 
ANA MARIA BORTOLETTO Recurso Deferido 
ROGERIO RODOLFO LEITE RAMOS Recurso Deferido 
MARIA RITA CHAVES DE ANDRADE DABRIWICZ Recurso Deferido 
CINTIA FRANCO ALVARENGA ABDO Recurso Deferido 
IONE PEREIRA DOS SANTOS Recurso Deferido 
AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA Recurso Deferido 
SIDNEY LOPES MATEUS Recurso Deferido 
ANGELA MARIA DE SOUZA GOMES Recurso Deferido 
THIAGO AROUCA MARTINS DE MELLO Recurso Deferido 
MARCO ANTONIO DA SILVA Recurso Deferido 
VIVIANE SHIBATA  LOPES Recurso Deferido 
DANIEL TORRES DA FONSECA ANDRADE Recurso Deferido 
JOÃO PAULO DA SILVA Recurso Deferido 

LISTAGEM DE RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS PARA DELEGADO TÉCNICO

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Expediente nº 005/2022 - SDE 
Chamamento Publico nº 001/2022-SDE 

Vem-nos para manifestação, o recurso administrativo interposto pela 
Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos em face 
da decisão que a inabilitou do presente Chamamento Público. Ante 
as razões expostas no recurso, bem como na reanálise feita pela 
Comissão e no parecer jurídico, conhecemos o Recurso interposto, 
visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e no mérito, 
RECONSIDERAMOS a decisão proferida no julgamento, a fim de 
HABILITAR a recorrente. 

Jacareí, 30 de Agosto de 2022.
COMISSÃO DE SELEÇÃO

DANIELA CRISTINA CAMBUZANO
THÉRCIO ALMIR PIMENTEL SILVA
WALKER ANTÔNIO FERRAZ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022-SDE - PARCERIA VOLUNTÁRIA 
EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL (OSC’s) MEDIANTE TERMO DE COLABORAÇÃO 
PARA SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO 
OPERACIONAL E ESTRATÉGICA PARA O CENTRO DE INOVAÇÃO 
E EMPREENDEDORISMO DE JACAREÍ – CIEJ.

Tendo em vista a análise proferida pela comissão de seleção designada 
pela Portaria n° 1435 de 28 de Junho de 2022, referente ao chamamento 
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público 001/2022-SDE, que visa selecionar organizações da sociedade 
civil, doravante denominada OSC, em regime de cooperação, através da 
celebração de Termo de Colaboração para o suporte à implementação 
de modelo de gestão operacional e estratégica para o centro de inovação 
e empreendedorismo de Jacareí – CIEJ, decide:

Com fundamento no §4º do art. 27, da Lei nº 13.019/2014 e posteriores 
alterações, HOMOLOGAR, nesta data, o procedimento de Chamamento 
Público 001/2022-SDE, para a celebração de Termo de Colaboração, 
considerando classificada e habilitada a ASSOCIAÇÃO PARQUE 
TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 09.105.890/0001-70, por atender aos requisitos constantes no 
referido edital e apresentar proposta.

Jacareí, 01 de Setembro de 2022.
LUIS FERNANDO MASSARI
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Edital de Ciência de Eliminação de Documentos
O Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, 
designado pelo Decreto nº 236 de 27/07/17, publicado no Boletim Oficial 
do Município de nº 1145 de 28/07/17, alterado pelo Decreto nº 549 
de 06/08/18, publicado no Boletim Oficial do Município de nº 1207 de 
10/08/18, de acordo com as listagens de Eliminação de Documentos 
nº 01/2022, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos, por intermédio da ata de Reunião datada de 02 de 
Setembro de 2022, faz saber a quem possa interessar que a partir do 
30º (trigésimo) dia subsequente a data da publicação deste Edital no 
Boletim Oficial do Município, se não houver oposição, o Arquivo Central 
da Secretaria de Administração e Recursos Humanos eliminará os 
documentos relativos a:

.Secretaria de Administração e RH:
Declaração por tempo de serviço
Certidão Negativa de Débito Municipal
Processos relativos ao parcelamento de débitos-Dívida Ativa
Auto de infração e Multa -AIM/Reincindência
Prorrogação de prazo de notificação preliminar e/ou autos de infração 
de multa de obras
Certidão de uso de solo
Livro de protocolo padrão (Guia, Formulário, etc)

.Secretaria de Finanças:
.Dados bancários de fornecedores
.Conciliação/Extratos Diários
. Prestação de contas 3o Setor- GEIA Vicente Decária
.Prestação de contas 3o Setor- Entidades de Apoio a SME
. Prestação de contas 3o Setor- Entidades de Apoio a SAS
. Prestação de contas 3o Setor- Entidades de apoio a SER
. Adiantamento de Despesas
.Movimento Diário-EBE
. Movimento Diário-Telefônica
. Movimento Diário-OP´s Fornecedores

.Secretaria de Mobilidade Urbana:
.Telegram, Telex, Telefax, E-mail
. AIT- Notificação e Multa (Acompanhadas de AR-Aviso de 
Recebimento)
. Processos relativos a comunicação infrator/trânsito
. Processos relativos a recursos de multa de trânsito
. Relatório de multas 
. Comunicado
. Memorando/ Comunicação interna
. Processos relativos a Liberação de veículos apreendidos (Clandestino)

.Secretaria de Assistência Social: 
. Termos de convênio com Governo Federal, Estadual e Municipal
. Livro de Protocolo, Guia e Formulário

.Relatórios/Prestação de Contas de Programas/Projetos e serviço de 
proteção social especial
.Controle de repasse de recursos dos programas/projetos/serviço de 
proteção social básica e especial
. Fichas de identificação para admissão
.Termos de Cooperação/Convênios de proteção social básica e 
especial
.Processos Relativos a Liberação de Recursos Federal, Estadual e 
Municipal
.Processos Relativos a Liberação de Recursos Federal, Estadual, 
Municipal e Entidades
. Relação de Inclusões e Desligamentos de Famílias beneficiadas 
(programa estadual)
.Controle de repasse de recursos dos programas/projetos/serviços de 
Proteção Social Básica e Especial
.Relatórios de monitoramento do Bolsa Família
.Guia de Encaminhamento para outros órgãos da Prefeitura e Oficiais
.Folha de Expediente Interno
.Relatório Mensal do Centro de Referência de Assistência Social
.Relatórios/Prestação de Contas de Programas/Projetos/Serviço de 
Proteção Social Básica
.Relatório de Reuniões com equipe técnica
. Relatório de Benefício de Prestação Continuada
. Relatório de Avaliativo
. Relatórios mensais de Supervisão 
. Comprovante de entrega de 2a via de recibo/ registro de 
nascimentos, óbitos, óculos, leite, fotos, etc
.Relatórios Anuais de Atendimento ao Idoso
. Cadastro dos Beneficiários
. Relações mensais dos Atendidos 
. Controle de movimentação de casos de adolescentes 
. Livro de protocolo de entrada de documentos das entidades
. Cadastro de Famílias menos favorecidas
. Circular
.Relatórios mensais quantitativos de atendimento
.Relatório de Benefícios de Prestação Continuada
. Relação de frequência dos atendidos em reuniões
. Requisições, cópia de pedido de compra e cópia de notas fiscais
. Memorando/Comunicação Interna 
.Comunicado
. Relatórios de Supervisão
. Requerimento
.Folha de frequência de Atividades com crianças
. Cadastro de Usuários
. Processo Relativo a prestação de contas de Recurso Municipal
.Convocatórias 
.Lista de Frequência dos Professores

Fundação Cultural de Jacarehy
.Folha de Ponto
.Cartão de Ponto
.Provas e gabaritos de concurso público ou processo seletivo 

.Ficha de inscrição de candidatos(aprovados e reprovados) 

.Autorização de Fornecimento

.Requisição de material de estoque

.Controle de: Contratos, serviços, obras, fornecimento; aluguel
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.Requisição de compra de material e serviços

.Recibo de entrega de materiais 

.Processos relativos à Compra Direta

.Ordem de Pagamento

.Nota de empenho

.Notas de empenho – documento extra

.Notas de empenho  (Subempenho)

.Restos à pagar 

.Boletim diário do fluxo de caixa da tesouraria 

.Processo de Adiantamento

.Ordem de pagamento -  IRRF

.Ordem de pagamento -  ISS

.Nota de estorno

.Movimento diário de caixa, bancos

.Extrato bancário

.Cópias de Cheque / Cheques Cancelados / Canhotos de Cheque

.Contas Correntes e Aplicações

.Conciliação bancária

.Recibo de depósito bancário

.Avisos de Débitos / Créditos

.Taxas de Água / Luz / Telefone

.Auxílio à Subvenções (recebido)

.Reembolso de Despesas / Despesa de viagens

.Nota Fiscal de Fornecedores

.Cadastro de pagamento de fornecedores, serviços e contratos

.Relação de Fornecedores pagos no ano

.Memorando / Comunicação Interna

.Autorização de pagamento através de TED e DOC

.Posições de contribuintes Devedores devedores no cadastro

.Balancetes

.Processos relativos a contrato de locação / renovação de imóveis

.Livros jurídicos, boletins diversos, informativos, IOB

Os interessados, terão 30 dias após a publicação no boletim oficial do 
município para requerer às suas expensas, o desentranhamento de 
documentos ou cópias de peças do processo, mediante petição, desde 
que tenha respectivas qualificação e demonstração de legitimidade do 
pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 
do Município de Jacareí. As listagens de Eliminação de documentos nº 
01/2022 estará disponível no site www.jacarei.sp.gov.br, bem como no 
Arquivo Central. A empresa que fará a eliminação dos documentos será a 
Alto Tietê Comércio de Resíduos e Serviços Ambientais LTDA, conforme 
o Termo de Acordo nº 1.065.00/17 e aditamento nº 1.065.04/17.21, 
publicado no Boletim Oficial do Município em 14/08/18 e 17/12/21, 
respectivamente. 

Jacareí, 05 de Setembro de 2022 

João Paulo da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos
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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
Palácio da Liberdade

PORTARIA Nº 64/2022, DE 06/09/2022
Altera a Portaria nº 87/2015, em relação às pessoas autorizadas a 
dirigir veículos oficiais.

Paulo Ferreira da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO a necessidade de adequação das pessoas 
autorizadas a dirigir os veículos oficiais da Câmara Municipal de Jacareí 
a fim de se evitar transtornos e prejuízos às normas de trânsito e à 
imagem do Legislativo;

RESOLVE:

Art. 1º Ficam revogados o inciso IV e o parágrafo 4º do artigo 3º da 

Portaria nº 87/2015.
Art. 2º O artigo 2º da Portaria nº 87/2015 passa a constar com a seguinte 
redação:
“Art. 2º Os veículos oficiais somente poderão ser dirigidos por servidores 
devidamente habilitados, os quais deverão manter suas carteiras de 
habilitação em situação regular.”
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se

Câmara Municipal de Jacareí, 6 de setembro de 2022.

Paulo Ferreira da Silva
(Paulinho dos Condutores)
Presidente

FUNDAÇÃO PRÓ-LAR
de Jacareí

PORTARIA nº 138 / FPL / 2022

Dispõe sobre a concessão do auxílio aluguel em favor da Sra. Ellen 
Baptista Ferraz.   
O Sr. Thulio Corrêa D’Avila, Presidente da Fundação Pró-Lar de 
Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:
CONSIDERANDO, o disposto na Lei Municipal nº 5.033/2007 de 04 de 
abril de 2007 alterada pela Lei nº 5216/2008, 5544/2011 e 5799/2013, 
que institui o Programa Auxílio Aluguel no Município de Jacareí.
CONSIDERANDO, ainda, o disposto no Decreto nº 706, de 31 de maio 
de 2007, alterado pelo Decreto 1080/2008 de 29 de maio de 2008.
 
CONSIDERANDO, também, a decisão da comissão de avaliação do 
auxílio aluguel, nomeada pela Portaria 06/2021 e constituída nos termos 
do artigo 13-A, § 2º, do Decreto nº 2571 de 13 de novembro de 2013, que 
opinou pela concessão do benefício. 

CONSIDERANDO, em acréscimo, o contido nos autos do Expediente 
Administrativo de nº 40376/2022, onde se apurou que a beneficiária 
atende a todos os critérios sociais, econômicos e jurídicos exigidos pela 
legislação vigente.

RESOLVE:
Artigo 1º - Fica concedido o Auxílio Aluguel a Sra. Ellen Baptista 
Ferraz portadora da cédula de identidade R.G. nº 40.791.211-3 SSP/SP 
e inscrita no CPF/MF sob o nº 332.369.108/36, nos termos do inciso II, 
artigo 4º da Lei Municipal nº 5.033, de 04 de abril de 2007, nos termos 
do laudo técnico elaborado pela Fundação Pró-Lar, no Expediente 
Administrativo, supracitado, a partir da publicação, por um período de 
até 36 (trinta e seis) meses.
Artigo 2º - O auxílio aluguel ora concedido deverá ser utilizado 
exclusivamente para o pagamento do aluguel de imóvel destinado à 
residência da beneficiária e de seus familiares.
Artigo 3º - A beneficiária mencionada no artigo 1º desta Portaria fica 
obrigada a prestar contas do auxílio recebido, na forma da legislação 
em vigor.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Jacareí, 05 de setembro de 2022.

THULIO CORRÊA D’AVILA
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí

PORTARIA nº 139 / FPL / 2022

Dispõe sobre a concessão do auxílio aluguel em favor da Sra. Rute 
Rosa Fernandes.   
O Sr. Thulio Corrêa D’Avila, Presidente da Fundação Pró-Lar de 
Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:
CONSIDERANDO, o disposto na Lei Municipal nº 5.033/2007 de 04 de 
abril de 2007 alterada pela Lei nº 5216/2008, 5544/2011 e 5799/2013, 
que institui o Programa Auxílio Aluguel no Município de Jacareí.
CONSIDERANDO, ainda, o disposto no Decreto nº 706, de 31 de maio 
de 2007, alterado pelo Decreto 1080/2008 de 29 de maio de 2008.
 
CONSIDERANDO, também, a decisão da comissão de avaliação do 
auxílio aluguel, nomeada pela Portaria 06/2021 e constituída nos termos 
do artigo 13-A, § 2º, do Decreto nº 2571 de 13 de novembro de 2013, que 
opinou pela concessão do benefício. 

CONSIDERANDO, em acréscimo, o contido nos autos do Expediente 
Administrativo de nº 25237/2013, onde se apurou que a beneficiária 
atende a todos os critérios sociais, econômicos e jurídicos exigidos pela 
legislação vigente.

RESOLVE:
Artigo 1º - Fica concedido o Auxílio Aluguel a Sra. Rute Rosa Fernandes 
portadora da cédula de identidade R.G. nº 30.804.252-9 SSP/SP e 
inscrita no CPF/MF sob o nº 250.137.018-05, nos termos do inciso II, 
artigo 4º da Lei Municipal nº 5.033, de 04 de abril de 2007, nos termos 
do laudo técnico elaborado pela Fundação Pró-Lar, no Expediente 
Administrativo, supracitado, a partir da publicação, por um período de 
até 36 (trinta e seis) meses.
Artigo 2º - O auxílio aluguel ora concedido deverá ser utilizado 
exclusivamente para o pagamento do aluguel de imóvel destinado à 
residência da beneficiária e de seus familiares.
Artigo 3º - A beneficiária mencionada no artigo 1º desta Portaria fica 
obrigada a prestar contas do auxílio recebido, na forma da legislação 
em vigor.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Jacareí, 05 de setembro de 2022.

THULIO CORRÊA D’AVILA
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí
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AVISO PÚBLICO

Em atendimento ao disposto no artigo 16 da Lei nº 8.666/93, a Fundação 
Pró-lar de Jacareí comunica ao público em geral que se encontra fixada 
no seu quadro de avisos, a relação das compras realizadas no mês de 

AGOSTO/2022.
Jacareí, 05 de setembro de 2022.

THÚLIO CORRÊA D’AVILA
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí

SERVIÇO DE REGULAÇÃO
 de Saneamento de Jacareí

APOSTILA
Contrato 002/2015 - SRJ
Contratada: APARECIDO TADEU ALVEZ MARIANO E MARCELA 
ANDREA ALFARO MARIANO. 
Objeto: Locação de imóvel não residencial. 
Reajuste: Com fundamento no artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993, fica 
reajustado o valor total do contrato em 11,87% conforme IPC/Fipe. 
Dotação: 07.01.07.01.01.17.512.011.2276.3.3.90.36.00 - Ficha 05.
(a)02/09/2022 – Gustavo Costa – Diretor Presidente

ADITAMENTO DE CONTRATO
Contrato 001/2020 - SRJ
Contratada: MAXIMUS SEGURANÇA ELETRÔNCIA EPP.
Objeto: Prestação de serviço de monitoramento eletrônico das 
dependências do SRJ. 
Aditamento: Fica prorrogado o prazo, pelo período de 12 (doze) meses. 
Dotação: 07.01.01.17.512.0011.2276.3.3.90.39.77.04 - Ficha 06.

(a)30/08/2022 – Gustavo Costa e Julia de Barreiros Moraes.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
do Município de Jacareí

AVISO AO PÚBLICO

Em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, o Instituto de 
Previdência do Município de Jacareí - IPMJ comunica ao público em 
geral que, encontra-se publicado e afixado no saguão de sua sede, na 
Rua Antonio Afonso, nº 513 – Centro - Jacareí, a relação de todas as 

compras realizadas no período compreendido entre os dias 01 e 31 de 
agosto de 2022.

Jacareí, 06 de setembro de 2022
ROSSANA VASQUES
Presidente do IPMJ

SERVIÇO AUTÔNOMO 
de Água e Esgoto

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2022 – 2ª Abertura
EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER A LEI 147/2014 (ME/EPP).
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 
SOB MEDIDA (SOCIAL) PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE DE 
ATENDIMENTO DO SAAE JACAREÍ.
Valor estimado: R$ 71.006,00
Recebimento dos Lances: impreterivelmente até às 09h00 min do dia 
26/09/2022;
Credenciamento: às 09h00 min na mesma data e local estipulados;
Abertura da sessão: após o credenciamento.
Informações: Unidade de Licitações e Compras – R. Miguel Leite do 
Amparo, 121 – Centro – Jacareí – SP – fone 12-3954-0200 – Ramais 
1620 / 1637 / 1655 / 1666 e 1673
Edital: www.saaejacarei.sp.gov.br (LINK “LICITAÇÕES”) ou mediante 
comparecimento ao balcão da Unidade de Licitações e Compras – R. 
Miguel Leite do Amparo, 121 – Centro – Jacareí - SP - das 08:30 às 
16:30, sem custo com apresentação de Cdr ou pendrive.
Jacareí, 05 de setembro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 138/2022.
Edital: 056/2022; Mod: Pregão Eletrônico; Contratada: COMERCIAL VIC-
MAFER LTDA; Objeto: Fornecimento de FRASCOS DESCARTÁVEIS 
PARA COLETA DE AMOSTRAS PARA USO NO LABORATÓRIO E EM 
CAMPO;
         R$ 11.884,00;
Vigência: 12 MESES;
Jacareí, 23 de agosto de 2022
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE – Jacareí.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 155/2022.
Edital: 042/2022; Mod: Pregão Eletrônico; Contratada: HIDROCOMP 
PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI; Objeto: AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTOS 
FLEXÍVEIS E CENTRO ELÁSTICO PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS DE 
ÁGUA;
         R$ 4.000,00;
Vigência: 12 MESES;
Jacareí, 05 de setembro de 2022
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE – Jacareí.

6ª NOTIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 095/2018.
Edital: 002/2018; Mod.: Concorrência; Empresa: ELECTRA SERVIÇOS 
DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.
Finalidade: A Unidade de Contratos e Convênios, juntamente com 
o Departamento Administrativo, em atendimento à solicitação do 
Departamento de Operação e Manutenção, vem NOTIFICÁ-LOS À:
Atender, IMEDIATAMENTE, a solicitação presente ao Memorando nº 
453/2022/DOM, fl. 03 do UCON nº 301/2022/03;
Apresentar justificativas para as ocorrências apontadas pela fiscalização;
Comunicamos que o prazo para defesa é de 05 (cinco) dias úteis, 
contados do dia útil subsequente à publicação da presente notificação.
Alertamos que o não atendimento a presente notificação dentro do prazo 
supracitado e a falta do cumprimento do prazo e/ou obrigação contratual 
deixam sua empresa sujeita a aplicação de sanções legais cabíveis ao 
contrato, dispostas no Artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e alterações. 
Os autos do processo se encontram disponíveis para consulta, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, no endereço Rua Miguel Leite 
do Amparo, nº 121 – Jd. Pereira do Amparo – CEP: 12.327-703; Jacareí/
SP, sendo este a sede do SAAE-Jacareí.
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E-mails para esclarecimentos: contratos@saaejacarei.sp.gov.br
Telefone para contato: (12) 3954-0200 e (12) 3954-0300, ramais: 1642, 
1641 e 1636
Jacareí, 05 de setembro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE - Jacareí.

5ª NOTIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 178/2021.
Edital: 009/2021; Mod.: Pregão Presencial; Empresa: A.J.O GIBELLO 
EIRELI.
Finalidade: A Unidade de Contratos e Convênios, juntamente com 
o Departamento Administrativo, em atendimento à solicitação do 
Departamento de Operação e Manutenção, vem NOTIFICÁ-LOS À:
Atender, IMEDIATAMENTE, a solicitação presente ao Memorando nº 
436/2022/DOM, fl. 03 do UCON nº 293/2022/03;
Apresentar justificativas para as ocorrências apontadas pela fiscalização;
Comunicamos que o prazo para defesa é de 05 (cinco) dias úteis, 
contados do dia útil subsequente à publicação da presente notificação.
Alertamos que o não atendimento a presente notificação dentro do prazo 
supracitado e a falta do cumprimento do prazo e/ou obrigação contratual 
deixam sua empresa sujeita a aplicação de sanções legais cabíveis ao 
contrato, dispostas no Artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e alterações. 
Os autos do processo se encontram disponíveis para consulta, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, no endereço Rua Miguel 
Leite do Amparo, nº 121 – Jd. Pereira do Amparo – CEP: 12.327-703; 
Jacareí/SP, sendo este a sede do SAAE-Jacareí.

E-mails para esclarecimentos: contratos@saaejacarei.sp.gov.br
Telefone para contato: (12) 3954-0200 e (12) 3954-0300, ramais: 1642, 
1641 e 1636
Jacareí, 05 de setembro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE - Jacareí.

“O  Serviço  Autônomo  de  Água  e  Esgoto  de  Jacareí  torna  
pública  a  aplicação de penalidade à empresa A.J.O GIBELLO 
EIRELI – Contrato nº 178/2021; Modalidade: Pregão Presencial nº 
009/2021, decorrente do processo de 3ª notificação, tramitado pela 
pasta GCON nº 157/2022, PJ Nº 464/2022/03 e PARECER nº 432/2022. 
Comunicamos V.Sa. que, conforme decisão emitida pelo Sr. Presidente 
do SAAE-Jacareí, aplica-se a penalidade de:
Advertência.
Comunicamos ainda que, o prazo para defesa, deve ser observado no 
artigo 87, da Lei 8.666/93, § 2º. 
Os autos do processo encontram-se disponíveis para consulta, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, no endereço Rua Miguel 
Leite do Amparo, nº 121 – Jd. Pereira do Amparo – CEP: 12.327-703; 
Jacareí/SP, sendo este a sede do SAAE-Jacareí.
E-mails para esclarecimentos: contratos@saaejacarei.sp.gov.br
Telefone para contato: (12) 3954-0200 e (12) 3954-0300, ramais: 1642, 
1641 e 1636 
Jacareí, 05 de setembro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE - Jacareí.

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY
José Maria de Abreu

EDITAL Nº 14/2022 
CONCURSO PARA PREMIAÇÃO DE MURALISMO “EM BUSCA DA 
LIBERDADE”

A Fundação Cultural de Jacarehy - José Maria de Abreu, por seu 
Presidente, Senhor Guilherme Augusto Campos Mendicelli, no uso das 
suas atribuições legais, abre procedimento de chamamento público para 
o EDITAL DE CONCURSO PARA PARA PREMIAÇÃO DE PROPOSTAS 
ARTÍSTICAS PARA O PROJETO “EM BUSCA DA LIBERDADE”.-  
MURALISMO cujas inscrições estarão abertas no período compreendido 
entre 17/10/2022 até as 16 horas e 59 minutos do dia  21/10/2022 , no 
horário de Brasília. Deverão ser observadas as regras deste Edital, Lei 
Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal no 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais), no que couber, bem como 
toda a legislação complementar relacionada a PROJETOS CULTURAIS, 
e em conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos.

ITEM 01
DO OBJETIVO E DEFINIÇÕES 

1.1. SELEÇÃO - 20 (vinte) propostas de artistas muralistas para participar 
da confecção do Mural “Em Busca da Liberdade: Narrativas visuais afro-
urbanas” no município de Jacareí, com prêmio de R$ 2.000,00 (dois  mil 
reais) cada.
1.2. O Mural terá como temática a busca de liberdade dos povos 
escravizados na cidade, sua luta, resistência e memória.
1.3 Para os efeitos deste edital, entende-se por Arte Urbana determinadas 
manifestações artísticas realizadas ou disponibilizadas em ambientes 
públicos, de livre acesso, tais como: ruas, edifícios, casas, muros, túneis 
e viadutos
1.4. Constituem projetos e ações de Arte Urbana, para os fins deste 
edital:
I. Graffiti: Obras feitas com spray ou tinta (desenhos e/ou frases) que 
ocupam espaços, tais como prédios, casas, túneis, viadutos, etc. 
II. Estêncil: similar ao grafite, mas utiliza-se papel recortado como molde 
para criar e fixar frases ou desenhos;
III. Cartazes, lambe-lambe e fotografias instaladas em paredes: utilizam-
se de um método de colar mensagens, desenhos ou fotografias em 
espaços urbanos;
1.5.Para os fins deste edital, entende-se que:
I. Coletivo artístico ou grupo de artistas: é um agrupamento de no 

mínimo 3 (três) pessoas para a produção e atuação conjunta em torno 
de um tema comum.
II. Proponente: é a pessoa física com idade mínima de 18 (dezoito) anos, 
que, em nome próprio ou como representante do grupo de artistas ou 
coletivo artístico, que venha a inscrever projeto neste edital, ou a pessoa 
jurídica - cujo objeto principal de atividade econômica se relaciona com 
o objeto artístico. 
III. Portfólio e currículo de artistas e dos grupos/coletivos: é uma 
lista e/ou coleção de trabalhos de um determinado profissional da cultura 
(artista, coletivo, grupo, técnico, agente, trabalhador da cultura e demais) 
e do grupo no qual são incluídos materiais que comprovem sua trajetória
IV. Contrapartida:  ação que o proponente deverá realizar em retribuição 
a premiação de sua proposta. 

ITEM 02
DO LOCAL E PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO MURAL
2.1. Os muros localizam-se em região às margens de avenida de grande 
circulação e que atravessa um eixo da cidade próximo de uma de suas 
saídas, ao mesmo tempo que próximo ao centro expandido e em local 
recentemente revitalizado no ano de 2019 em forma de Parque Linear. 
2.2. Cada muro tem em média 10 metros de largura e 2 metros de altura

ITEM 03
DA COMPOSIÇÃO
3.1. Poderá participar artista individual ou coletivo. Em caso de coletivo: 
3.2. Cada participante poderá 
I. inscrever até 3 propostas como artista individual ou;
II. inscrever até 3 propostas como coletivo ou;
III. O mesmo artista poderá estar inserido em até 2 propostas 
coletivas e poderá apresentar até uma proposta individual ou apresentar 
até duas propostas  individuais e uma proposta em participação coletiva.
 3.3. Serão selecionadas até 20 propostas 
3.4. A Fundação Cultural de Jacarehy não se responsabilizará por 
quaisquer custos extras, sejam de estrutura técnica ou artísticas, que 
não o valor pago pela aprovação de cada projeto.
3.5 É proibida a inscrição neste edital se o mesmo projeto recebeu 
recursos do Programa de Ação Cultural; ProAC-ICMS - Incentivo Fiscal, 
ProAC-Editais e/ou ProAC Municípios, da Lei 12.268/2006 ou quaisquer 
outros recursos da Administração direta e indireta do município de 
Jacareí.
3.6. O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os Servidores Municipais, 
bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou 
parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, 

mailto:contratos@saaejacarei.sp.gov.br
mailto:contratos@saaejacarei.sp.gov.br


Documento assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, segundo a Lei nº 6.301/2019.

BOLETIM OFICIAL
do Município de Jacareí

ANO XXIII - Nº 1473
Jacareí, 09 de setembro de 2022

73

não poderá contratar com o Município obras e serviços, substituindo a 
proibição até seis meses após findas as respectivas funções, conforme 
artigo 98 da Lei 2.761/1990, bem como dos integrantes da Comissão de 
Seleção.

ITEM 04
DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas:  
4.1.1. Por plataforma de inscrição divulgada no site da Fundação Cultural 
de Jacarehy José Maria de Abreu, http://www.fundacaocultural.com.br/ 
4.1.2. Presencialmente na Fundação Cultural de Jacarehy José Maria 
de Abreu, para atendimento individual, com agendamento prévio pelos 
seguintes telefones: 12 3951-0710, 3951-9497, 3953-3452, 3953-7497 
(de segunda à sexta-feira das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00)
4.2. DOCUMENTAÇÃO (tamanho máximo do arquivo 10 MB) - 
preencher na íntegra a ficha de inscrição, conforme Anexo I, e anexar os 
documentos abaixo detalhados:
a) Cópia simples do documento de identidade oficial com número 
de RG e foto;
b) Comprovante de endereço (Atual e em nome do proponente 
ou declaração de residência do proponente;
c) Comprovante bancário em nome da pessoa responsável pela 
proposta e/ou seus dados bancários completos.
d) Proposta: O projeto deverá ser enviado, em formato PDF, 
em um único arquivo no tamanho de até 10 Mb (no caso de inscrições 
online). As propostas de intervenção de arte urbana deverão conter em 
único arquivo PDF, necessariamente nessa ordem, são os seguintes: 

- Título e Resumo do projeto (no máximo 20 linhas);
- Proposta: apresentação de ilustração base e croqui básico preliminar 
considerando a proposta apresentada.
- Recursos e Materiais: Descrição da técnica e material utilizado
- Cronograma de Execução: Tempo para realização do mural
- Equipe: Currículo artístico/Portfólio do proponente que comprove sua 
atuação artística/cultural (máximo dez páginas); Ficha técnica do projeto 
(nomes, funções, RGs, CPFs e endereços - de cada integrante);  
Breve currículo dos principais integrantes do coletivo (máximo de 20 
linhas para cada participante), destacando as atividades culturais que 
cada um já realizou.
4.3. O material enviado para inscrição não será devolvido.
4.4. Após o envio, não poderão ser alterados os dados da ficha de 
inscrição.
4.5 Será desclassificado do processo de inscrição o proponente que:
a) Não apresentar e preencher as informações necessárias no item 4.1.
b) Inscrever-se fora do prazo estipulado.
c) não estiver de acordo com o item 3.2 
4.6. Todas as despesas como transporte, alimentação, serão de 
responsabilidade dos selecionados.

ITEM 05
DA HABILITAÇÃO E  SELEÇÃO
5.1. A análise quanto à habilitação da documentação entregue será 
realizada pela Comissão de Licitações da Fundação Cultural de Jacarehy 
e a lista de habilitados será disponibilizada no site da instituição conforme 
o cronograma estabelecido no item 8 do Edital.
5.2. A Habilitação/Inabilitação decorrentes deste Edital caberá recurso 
devendo ser observado o seguinte o prazo para interposição do recurso 
que será de 05 (cinco) dias úteis, abrindo-se prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para eventual impugnação a esse recurso. O prazo recursal será 
contado a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação da lista 
de habilitados/inabilitados, que se dará no site da Instituição. Será 
franqueado aos interessados, desde a data do início do prazo para 
interposição de recursos até seu término, vista aos autos do processo 
de Credenciamento, desde que solicitadas para o email institucional: 
diretoriadecultura@culturajacarei.sp.gov.br . Decorrido o prazo supra, 
a Comissão de Licitação terá até 05 (cinco) dias úteis para manter ou 
reconsiderar sua decisão. Uma vez tomada a decisão, o recurso será 
encaminhado ao Presidente da Fundação Cultural para homologar ou 
não essa decisão, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.
5.3. Serão HABILITADAS as candidaturas inscritas cuja documentação 
cadastral tenha sido apresentada em conformidade com as exigências 
deste edital. 
5.4. Serão INABILITADAS as candidaturas inscritas que incorrem nas 
situações a seguir discriminadas: 
a) A candidatura que não apresentar, nas formas e prazos 
definidos neste edital, os documentos constantes do item 4.2 deste edital 
será automaticamente inabilitada. 

b) A candidatura que ao preencher a inscrição não se enquadrar 
nas definições estabelecidas no item 3 deste edital.
c) E os demais casos que contrariem o edital.
5.5. As propostas serão selecionadas por uma Comissão de Seleção, 
que será composta de 06 pessoas: 02 (dois) integrantes do Projeto - 
coordenação geral e coordenador administrativo; 02 (dois) membros da 
Fundação Cultural de Jacarehy; 02 (dois) representantes do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais sendo um representante do setorial 
das artes visuais e um representante das artes e culturas urbanas. A 
Comissão de Seleção não será remunerada. 
5.6. Cabe à Comissão de Seleção: 
a) Aprovação de Propostas;
b) Solicitação de eventuais Adequações das Propostas;
c) Reprovação de Propostas
5.7. A Comissão de Seleção, no prazo máximo de 20 (dias) dias corridos 
da data final das inscrições e recebimento dos projetos, selecionará até 
20 (vinte) melhores propostas considerando os seguintes critérios:

CRITÉRIOS
Compatibilidade do projeto com os objetivos expressos neste edital – 
(20 pontos);
Originalidade das obras e/ou projeto artístico realizados pelos artistas 
ou coletivo artístico (30 pontos);
Interesse público da proposta, considerado a relação entre o impacto 
sócio-cultural do projeto e sua qualidade estética - (20 pontos);
A análise do portfólio do artista, grupo de artistas ou coletivo artístico, 
considerando-se aqui a experiência do proponente com o tipo de obra 
que se propõe a fazer – (30 pontos);

5.8.. Serão selecionadas as propostas de intervenção artísticas urbanas 
que atingirem maior pontuação após avaliação da Comissão de 
Seleção, em observância aos critérios descritos no item 5.7 deste edital, 
respeitando-se o valor deste edital, discriminado no item 1.1.
5.9. É reservado à Comissão de Seleção o direito de solicitar 
esclarecimentos aos proponentes referentes aos projetos inscritos.
5.10. A relação final dos trabalhos selecionados será divulgada no site 
www.fundacaocultural.com.br e no Boletim Oficial conforme item 09 
deste edital.
5.11. As solicitações de alteração que se refiram ao objeto, atividades 
a serem realizadas e pessoas envolvidas na ficha técnica, deverão ser 
devidamente justificadas previamente à Fundação Cultural de Jacarehy 
estando toda e qualquer alteração sujeita à prévia concordância da 
mesma. Tais modificações não poderão contrariar as disposições legais 
ou o edital. A Comissão de Qualificação e Seleção deverá manifestar-se, 
concluindo que a alteração proposta não descaracteriza a natureza e a 
qualidade do projeto na forma que foi selecionado.

ITEM 06
DO PAGAMENTO
6.1. Os selecionados terão 5 dias úteis após a publicação do resultado 
final para assinatura do termo de compromisso. 
6.2. O valor total do Edital será de até R$40.000,00 (quarenta mil reais) 
contemplando ao todo 20 propostas no valor de R$2.000,00 a ser pago 
em até 15 dias úteis após a execução do mural.
6.3. Desse valor já fica incluído o exposto no item 4.6.
6.4. É vedada a compra de equipamentos e material permanente;
6.5. O valor total deste edital é de  R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 
da dotação orçamentária: 13.392.0013.2199 - Promoção de Eventos 
Culturais - 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, 
Desportivas e outras ficha 52. 

ITEM 07
DO MURAL
7.1.  O prazo para realização do mural é de 40 dias após a assinatura do 
termo de compromisso.
7.2. Os muros serão divididos entre os artistas em comum acordo com a 
Comissão de Seleção.
7.3. O mural  completo terá 200 metros de cumprimento ao todo e tendo 
altura de 2 metros

ITEM 08
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. A simples inscrição pressupõe a aceitação e concordância com 
todos os termos deste regulamento.
8.2. Os casos omissos neste regulamento serão objeto de análise da 
Comissão de Seleção em conjunto com o Conselho Municipal de Políticas 
Culturais, cabendo decisão final à Fundação Cultural de Jacarehy.

mailto:diretoriadecultura@culturajacarei.sp.gov.br
http://www.fundacaocultural.com.br


Documento assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, segundo a Lei nº 6.301/2019.

BOLETIM OFICIAL
do Município de Jacareí

ANO XXIII - Nº 1473
Jacareí, 09 de setembro de 2022

74

8.3. Na qualidade de responsáveis pelos inscritos identificados na ficha 
de inscrição, o artista ou representante do coletivo autorizará o uso 
de imagem individual ou coletivamente dos participantes, através de 
fotografia, filmagem, cartazes, folhetos e demais materiais de divulgação 
institucional e comercial, ficando a Fundação Cultural de Jacarehy, 
isenta de indenização.
8.4. Este edital será publicado no Boletim Oficial do Município de Jacareí, 
bem como no site da Fundação Cultural de Jacarehy.

ITEM 09
DO CRONOGRAMA

Data Atividade
09/09 Publicação do Edital
21/10 Inicio da Inscrições
04/11 Término das inscrições 
07/11 Avaliação documental

11/11 Publicação das propostas 
habilitadas e inabilitadas

11/11 - 18/11 Período para apresentação de 
recursos

21/11 - 22/11 Avaliação dos recursos

25/11 Publicação do resultado dos 
recursos

28/11 - 02/12
Período para impugnação a 
esse recurso / apresentação de 
contrarrazões aos recursos

05/12 - 09/12 Julgamento final quanto à 
documentação

16/12 Publicação em Boletim Oficial do 
resultado quanto à documentação

09/01/2023 - 20/01/2023
Avaliação quanto a Proposta 
Artística

27/01/2023 Publicação em Boletim Oficial das 
20 propostas selecionadas.

Jacareí, 12 de agosto de 2022.

Guilherme Augusto Campos Mendicelli
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy - José Maria de Abreu

ANEXO I
 (Modelo: O Preenchimento será pelo link on line)
Inscrição
 As orientações do Edital e demais regulamento se encontram no site: 
www.fundacaocultural.com.br e qualquer dúvida enviar para o email: 
diretoriadecultura@culturajacarei.sp.gov.br .
 *OBRIGATÓRIO 
* DECLARO que tenho conhecimento integral das regras previstas no 
EDITAL Nº ________________________________________ – e aceito 
incondicionalmente as regras previstas, responsabilizando-me pelas 
informações fornecidas no ato da inscrição.
                                                              
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente. (Ao habilitar esta 
resposta concordo integralmente com o edital)

1. Endereço de e-mail *:_____________________________________
2. Nome do Coletivo/Artista *__________________________________
3. Anexar Projeto
4. Anexar croqui/desenho
5. Cópia simples do documento de identidade oficial com número de RG 
e foto;
6. Comprovante de endereço (Atual e em nome do proponente ou 
declaração de residência do proponente;
7. Comprovante bancário em nome da pessoa responsável pela proposta 
e/ou seus dados bancários completos.
8. Anexar portfolio 
9. O material enviado para inscrição não será devolvido. Após o 
envio, não poderão ser alterados os dados da ficha de inscrição. A 

alteração de elenco após a inscrição só será permitida com solicitação 
e justificativa por escrito, após avaliação da comissão de seleção, sob 
pena de impedimento na participação da mostra. Será desclassificado 
do processo de inscrição o proponente que: Não apresentar qualquer 
um dos documentos relacionados. Inscrever-se fora do prazo estipulado.

* Marcar apenas uma.
(  ) Concordo com as condições acima.
(  ) Responsável pela inscrição.

.* Uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço de e-mail 
fornecido.

ANEXO II - TERMO DE COMPROMISSO

1- COMPROMITENTE: 
Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu”, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
50.457.753/0001-07, sediado a Av. Cristovão Arouca, 40, Centro, 
Jacareí, SP, neste ato, representado pelo gestor seu presidente, sr.____
_________________________________, brasileiro, portador da cédula 
de identidade RG nº. _________________________ e inscrito no CPF/
MF sob o nº ____________________.

2- COMPROMISSADO:
Pessoa Física: _________________________________________
, representando o Coletivo Artístico e Cultural ___________________, 
cujo endereço completo é ____________________________
________________________________, portadora do RG nº 
______________________, CPF nº___________________.

TELEFONE ______________________________________
EMAIL __________________________________________.

3- DO OBJETO: 
O presente Termo tem por objeto a concessão pela FUNDAÇÃO 
CULTURAL de benefício ao COMPROMISSADO, cuja proposta 
intitulada __________________________________ foi selecionada 
pela Comissão Julgadora do Edital em epígrafe, conforme resultado final 
publicado no Boletim Oficial Municipal. 

4- DO VALOR: 
4.1 - O valor total do apoio financeiro a ser concedido pela 
COMPROMITENTE ao COMPROMISSADO é no valor total de R$ 
2.000,00 (dois mil reais), e será efetuado em conta bancária informada 
pelo COMPROMISSADO, seja corrente ou poupança, e se dará em 
duas parcelas,  sendo a primeira até 15 dias úteis após assinatura do 
Anexo 02- Termo de Compromisso do Edital e a segunda 11 dias fora a 
semana da entrega da prestação de contas.

5- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1- VALOR TOTAL:  R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) da dotação 
orçamentária: 13.392.0013.2199 - Promoção de Eventos Culturais - 
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 
outras. 

6- DO COMPROMISSO DAS PARTES: 
As partes signatárias deste Termo comprometem-se, em razão ao seu 
objeto, ao seguinte: 
6.1- Caberá ao COMPROMITENTE: 
a) Garantir as estruturas necessárias ao cumprimento e execução do 
conteúdo estabelecido no referido Edital.
b) Manter as documentações e relatórios, e zelar pelas mesmas, até o 
prazo de dez anos.
 
6.2- Caberá ao COMPROMISSADO: 
a) Ser responsável pela completa execução da proposta selecionada de 
acordo com a apresentada na inscrição e selecionada pela Comissão 
Julgadora - inclusive as contrapartidas obrigatórias.
b) Autorizar, mediante assinatura deste Termo, à Fundação Cultural de 
Jacarehy o uso de imagem e som decorrentes da participação no projeto 
aprovado, em fotos ou vídeos, sem finalidade comercial, a ser utilizadas 
para fins de difusão e divulgação do edital. A presente autorização é 
concedida a título gratuito.
c) Manter as documentações e relatórios, e zelar pelas mesmas, até o 
prazo de dez anos.
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7- DAS PENALIDADES: 
7.1- As constatações de informações inverídicas ou inidôneas prestadas 
pelo proponente, mesmo que posteriores à assinatura do Anexo 05 
(Termo de Compromisso), autoriza a Fundação Cultural de Jacarehy a 
anular o benefício e exigir a devolução de valores porventura transferidos 
ao proponente, na forma da Lei, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
8 - DA VIGÊNCIA:
8.1 - O presente Termo vigorará até 180 dias a partir de sua assinatura, 
podendo ser alterado ou prorrogado por acordo das partes desde que se 
respeitando as legislações vigentes e com amparo jurídico.
9 - DO FORO: Fica eleito o foro de Jacareí – São Paulo, para serem 
dirimidas as dúvidas ou questões oriundas deste Termo. E pelas partes 
estarem de acordo com todos os itens e condições estabelecidos 
neste Termo, assina-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
os fins de direito de modo a colocar o COMPROMISSADO ciente da 
responsabilidade única e exclusiva de sua pessoa enquanto responsável 
pela proposta, para todos os fins de direito perante as leis vigentes, 
incluindo a veracidade do declarado.
 
Jacareí, _____/______/ 2022
 
 
____________________________________

Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu”
 
____________________________________
Assinatura do Responsável pela proposta
(Não rasurar esta declaração, assinar igual ao documento de 
identificação ou reconhecer firma). 

ANEXO III 
(Formato PDF ou JPG)

PROCURAÇÃO
Pelo presente instrumento particular de procuração, os profissionais 
abaixo identificados autorizam a pessoa jurídica a seguir qualificada 
_______________________________________________________
estabelecida à 
_____________________________________, nº_______, bairro 
___________________________, _________________________ (SP), 
CNPJ nº _____________________________, representada pelo Sr. ___
____________________________________________________, CPF 
nº _______________________________ a representá-los na inscrição 
do Edital 14/2022 - Concurso para Premiação de Muralismo “Em 
Busca da Liberdade”, aceitando e conhecendo todos os seus termos 
e, nomeando e constituindo como nosso representante na execução do 
projeto __________________________________________________, 
outorgando-lhe amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento 
deste mandato, bem como para receber notificações, ordens, ou toda 
e qualquer instrução/comunicação necessária ao desenvolvimento do 
trabalho, assim como firmar contratos, compromissos, declarações, 
receber pagamentos, dar quitação ou qualquer outro ato necessário à 
nossa participação e contratação no concurso acima referido, estando 
cientes que o pagamento dos valores decorrentes de nossos serviços, 
se contratados, é de responsabilidade de nossa representante, não 
nos cabendo pleitear à Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de 
Abreu quaisquer valores eventualmente não repassados.

Nome____________________________________________________
Função no projeto: __________________________________________ 
CPF:_________________________
Assinatura: ____________________________

Nome____________________________________________________
Função no projeto: __________________________________________ 
CPF:__________________________
Assinatura: ___________________________

Nome ____________________________________________________
Função no 
projeto:___________________________________________________ 
CPF:_____________________________
Assinatura:________________________

Nome ____________________________________________________

Função no projeto: __________________________________________ 
CPF:___________________________
Assinatura:__________________________

Nome____________________________________________________
Função no projeto: __________________________________________
CPF:_______________________________
Assinatura:______________________

ANEXO IV - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Atos de Pessoal)

ÓRGÃO OU ENTIDADE: _____________________________________
PROCESSO Nº (DE ORIGEM):________________________________
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: _____________________________
RESPONSÁVEL PELO ATO: _______________________________ 
INTERESSADO(A): _________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB / E-MAIL: (*) _________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) O ato do processo acima referido, objetivando seu registro pelo 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, será objeto de prévia 
análise, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias 
das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, cabendo, 
para tanto, procedermos à regular habilitação no Sistema de Processo 
Eletrônico, na conformidade do quanto estabelece a Resolução nº 
01/2011 do TCESP;
c)  Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e 
Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, 
serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) As informações pessoais dos responsáveis pelo órgão/entidade estão 
cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – 
CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 
conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) No caso de habilitação do interessado no Sistema de Processo 
Eletrônico, os dados informados deverão manter-se sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 
consequente publicação;
b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais 
e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais 
couber.

LOCAL e DATA:___________________________________________

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: ___________________________________________________
Cargo: ___________________________________________________
CPF: ____________________________

RESPONSÁVEL PELO ATO:
Nome: ___________________________________________________
Cargo: ___________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: _______________________________________________

INTERESSADO(A):
Nome: ___________________________________________________
Cargo (se for o caso): _______________________________________
CPF:   ___________________________ RG: ____________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: _______________________________
Telefone(s) para contato: _____________________________________
E-mail institucional (se for o caso): ____________________________
E-mail pessoal: ____________________________________________
Assinatura: _______________________________________________

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o 
endereço eletrônico.
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