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LEI Nº 6.441/2022
Dispõe sobre a denominação da Rua 03, no Loteamento Jardim 
Leblon II, bairro Jardim Colônia.
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 Fica denominada RUA PASTOR ERALDO DA SILVA a atual Rua 

03, localizada no Loteamento Jardim Leblon II, bairro Jardim Colônia, na 
cidade de Jacareí/SP, identificada pelo Código 16177.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Jacareí, 10 de fevereiro de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito Municipal de Jacareí
Autoria do projeto: Vereador Abner de Madureira.

DECRETO Nº 389, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial.
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 especial no 
valor de R$ 202.490,00 (duzentos e dois mil, quatrocentos e noventa 
reais), destinado ao reforço orçamentário, com recursos provenientes 
de Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial de exercícios 
anteriores da seguinte dotação:
17-512-0011-2276-13/3.3.90.35 – Serviços de Consultoria – R$ 
202.490,00
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data. 
Gabinete do Prefeito, 07 de fevereiro de 2022. 
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí
GUSTAVO COSTA
Diretor Presidente

DECRETO Nº 390, DE 08 DE FEVEREIRO 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 nos diversos órgãos da Administração Direta um 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 322.869,00 (Trezentos e 
Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Nove Reais), destinado ao 
reforço das seguintes dotações orçamentárias:

802-02.14.01 -4122000921363.3.90.92.00 - Despesas de 
Exercícios Anteriores 28.500,00 

1055-02.13.01 -15451000813314.4.90.51.00 - Obras e 
Instalações 294.369,00 

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

30-02.02.01 -4122001723923.3.90.39.00 - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica 294.369,00 

810-02.14.01 -6181000910274.4.90.52.00 - Equipamentos e 
Material Permanente 350,00 

813-02.14.01 -6181000910284.4.90.52.00 - Equipamentos e 
Material Permanente 5.600,00 

819-02.14.01 -6181000911714.4.90.52.00 - Equipamentos e 
Material Permanente 4.200,00

842-02.14.01 -6182000911334.4.90.52.00 - Equipamentos e 
Material Permanente 7.000,00 

849-02.14.01 -6183000924573.3.90.30.00 - Material de 
Consumo 6.050,00 

854-02.14.01 -6183000924574.4.90.52.00 - Equipamentos e 
Material Permanente 5.300,00 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro 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 N° 391, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.
Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão de 
passagem, parte do imóvel que especifica, destinado à implantação de 
sistema de drenagem pluvial.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO nos termos do artigo 100, inciso I, alínea “e” da Lei 
Orgânica do Município de Jacareí (Lei nº 2.761, de 31 de março de 
1990), combinado com os artigos 6° e 40, do Decreto-Lei n° 3.365, de 
21 de junho de 1941;
CONSIDERANDO a necessidade de declaração de utilidade pública 
para fins de instituição de servidão pública de passagem, destinada à 
implantação de sistema de drenagem pluvial;
CONSIDERANDO o disposto no Expediente nº 156/2021,
DECRETA:
Art.1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de instituição de 
servidão de passagem, destinada à implantação de sistema de drenagem 
pluvial, parte do imóvel localizado na Rua Eurípides Barsanulfo, Bairro 
Cidade Salvador, com a seguinte descrição:
“MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM
PROPRIETÁRIO:
Construtor Laércio Matesco, pessoa física portador do CPF nº 
44.229.188.42 domiciliado na cidade de Jacareí/SP, na Rua Barão de 
Jacareí nº 1.443.
PROPRIEDADE:
 Lote 04 – PTB, quadra 30 – Loteamento Cidade Salvador – Jacareí – SP
Rua Eurípides Barsanulfo.
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Matricula nº
Inscrição Municipal: 44141-23-06 -0060 -000 -00
MEMORIAL DESCRITIVO:
Memorial descritivo da servidão de passagem para implantação de 
sistema de drenagem pluvial.
Inicia-se a descrição no ponto 01E com coordenadas UTM SAD 69 N 
7.423.081.513 e E 405.424.281 localizado no alinhamento par da Rua 
Eurípides Barsanulfo, do ponto 01E segue pela testada do lote 04 – PTB, 
por 4,0 m e azimute 33º 58’ 01” até ponto 01Ea; do ponto 01Ea deflete 
à direita e segue por 44,26 m até atingir o ponto 4-1, divisando nesta 
extensão com remanescente do lote 04 – PTB; do ponto 4-1 deflete a 

direita e segue em curva com raio de 30,0 m e desenvolvimento de 4,72 
m até o ponto 04A, do ponto 4-1 ao ponto 04A, confronta com córrego, 
com imóvel de matricula 26.878; do ponto 4A, deflete á direita e segue 
em direção ao ponto 01E, inicial da descrição , no azimute 306º 16’ 49” e 
distancia de 44,16 m confrontando com o lote 03 – PTA e lote 04 – PTC 
encerrando área de 192,75 m².
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 09 de fevereiro de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIAS
PORTARIA Nº 1.015, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, conforme consta no Processo Administrativo de 
Demissão de Servidor em Estágio Probatório nº 003/2020, a servidora 
CARMENCITA DA SILVA, matrícula nº 28.839, ocupante do cargo, de 
provimento efetivo, de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, com lotação 
na Secretaria de Saúde, com fundamento no artigo 50, § 6º, da Lei 
Complementar n° 13, de 07 de outubro de 1993 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Jacareí) do Quadro de Servidores da Prefeitura 
Municipal – QSPM.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 07 de fevereiro de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA Nº 1.016, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, conforme consta no Processo Administrativo de 
Demissão de Servidor em Estágio Probatório nº 009/2020, o servidor 
GENTIL DONIZETTI DE CAMARGO, matrícula nº 28.641, ocupante 
do cargo, de provimento efetivo, de MOTORISTA, com lotação na 

Secretaria Municipal de Educação, com fundamento no artigo 50, § 6º, 
da Lei Complementar n° 13, de 07 de outubro de 1993 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Jacareí) do Quadro de Servidores 
da Prefeitura Municipal – QSPM.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 07 de fevereiro de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA Nº 1.017, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, conforme consta no Processo Administrativo de 
Demissão de Servidor em Estágio Probatório nº 001/2021, a servidora 
CLARISSA ROCHA DA SILVA BUENO, matrícula nº 28.769, ocupante do 
cargo, de provimento efetivo, de OFICIAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, 
com lotação na Secretaria de Segurança e de Defesa do Cidadão, com 
fundamento no artigo 50, § 6º, da Lei Complementar n° 13, de 07 de 
outubro de 1993 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Jacareí) do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal – QSPM.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 07 de fevereiro de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

ATOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RH 
PORTARIA Nº 1.011, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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), ANDERSON MARVIN GOMES 
CABRAL, matrícula nº 29.327, do cargo que vem exercendo, de 
provimento efetivo, de COMPRADOR, 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 24 de janeiro de 2022.
Jacareí, 07 de fevereiro de 2022.
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.012, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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), SUZANA LOYOLLA TEODORO, 
matrícula nº 29.870, 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 28 de janeiro de 2022.
Jacareí, 07 de fevereiro de 2022.
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos
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PORTARIA Nº 1.014, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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 GABRIELA MIRANDA DE ARAUJO, matrícula nº 26.526, 
RG n° 32.804.863-X/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 02 de fevereiro de 2022.
Jacareí, 07 de fevereiro de 2022.
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 1.018, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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 GREICE DE FATIMA TEIXEIRA CAMPOS, 
matrícula nº 22.295, ocupante do cargo, de provimento efetivo, de Agente 
de Serviços Municipais, para responder como OUVIDOR GERAL, 
referência CCII, com lotação na Secretaria de Governo e Planejamento, 
durante as férias do titular do cargo, de 14 a 28 de fevereiro do corrente 
ano, fazendo jus as 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, 08 de fevereiro de 2022.
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 1.019, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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), ELIZANGELA MARCIA DE 
CARVALHO ABREU, matrícula nº 27.714, do cargo que vem exercendo, 
de provimento efetivo, de FISIOTERAPEUTA - 30 HORAS SEMANAIS, 
referência 10, 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 21 de janeiro de 2022.
Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 1.020, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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), BRUNO BERVAL MOREIRA 
DE GODOI, matrícula nº 28.109, do cargo que vem exercendo, de 
provimento efetivo, de OFICIAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, referência 
1, 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 18 de janeiro de 2022.
Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 1.021, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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), PAULO HENRIQUE MARTINS 
SANTOS, matrícula nº 29.808, do cargo que vem exercendo, de 
provimento efetivo, de PROFESSOR 30 HORAS, referência P-0, 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 24 de janeiro de 2022.
Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 1.022, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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), ALEXANDRE CUNHA RAMOS, 
matrícula nº 26.749, do cargo que vem exercendo, de provimento 
efetivo, de PROFESSOR II – 24 HORAS SEMANAIS, referência 7, 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 24 de janeiro de 2022.
Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.023, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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 dos Servidores da Prefeitura 
de Jacareí, do cargo público de provimento efetivo, de OFICIAL DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS, ocupado pela servidora ROSANA SILVA 
RODRIGUES, matrícula nº 25.834, RG n° 35.296.264-1/SSP-SP, em 
virtude de seu falecimento ocorrido 22 de janeiro de 2022, conforme 
Certidão de Óbito n° 115451 01 55 2022 4 00137 035 0053081 41, 
do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais Marcelo Salaroli de 
Oliveira - Oficial Jacareí/SP, nos termos do art. 64, inciso VII da Lei 
Complementar n° 13, de 07.10.93.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos

PORTARIA N° 1.024, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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 CESSAR a designação do servidor DANIEL PUPO, matrícula 
nº 23.886, com lotação na Secretaria de Infraestrutura Municipal, da 
Função Gratificada de Supervisor de Serviços de Terceiros II – FG2, 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, a partir de 11 de fevereiro de 2022.
Art. 2º DESIGNAR o servidor BENEDITO DAMIAO SALES, matrícula n° 
26.972, com lotação na Secretaria de Infraestrutura de Municipal, para 
exercer a Função Gratificada de Serviços de Terceiros II – FG2, 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, a partir de 14 de fevereiro de 2022.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 1.025, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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 CESSAR os efeitos da Portaria nº 380, de 25 de maio de 2021, 
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que concedeu o afastamento na forma do disposto no §1° do artigo 
113 da Lei Complementar nº 13, de 07/10/93 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Jacareí) à servidora KATIA REGINA FIRMINO 
COLEN SANTOS, RG nº 50.856.276-4, matricula nº 27.780, ocupante do 
cargo público, de provimento efetivo, de AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE, com lotação na Secretaria de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 14 de fevereiro de 2022.
Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 1.026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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 30 HORAS, ocupado pela servidora VANESSA 
PAOLA GARCIA DE LIMA, matrícula nº 27.588, RG n° 34.331.465-4/
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 03 de fevereiro de 2022.
Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 1.027, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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 AMILTON GONCALVES CRUZ, matrícula 
n° 23.027, com lotação na Secretaria de Saúde, para exercer a Função 
Gratificada de Supervisor de Dados Médicos – FG2, 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, a partir de 14 de fevereiro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 14 de fevereiro de 2022.
Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 1.028, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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 os servidores abaixo relacionados, com lotação na 
Secretaria Municipal de Educação, para exercerem a Função Gratificada 
- FG, 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:
I – MARIA ESPERANCA GRANJA GARCIA, matrícula n° 26.935, 
Supervisor Pedagógico de Cultura e Artes – FG1;
II -  FABIOLA KARINA MENDONCA PIRES DE SOUZA, matrícula n° 
25.488, Supervisor de Projetos Educamais – FG1.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 14 de fevereiro de 2022.
Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 1.029, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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 ATRIBUIR carga suplementar de trabalho aos servidores abaixo 
relacionados, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, no 
período de 14 de fevereiro a 31 de dezembro do corrente ano, nos 
termos da Lei Complementar nº 83, de 27 de fevereiro de 2015 (Dispõe 
sobre o Estatuto, Plano de Carreira e remuneração do magistério do 
Município de Jacareí e dá outras providências):
I – ALEXANDRA DO AMARAL, matrícula nº 22.245, ocupante do cargo, 
de provimento efetivo, de PROFESSOR I - DE ENSINO FUNDAMENTAL 
– 36 HORAS, de 04 (quatro) horas semanais;
II – CIANEE VECHI ROCHA PERIN, matrícula nº 26.941, ocupante 

do cargo, de provimento efetivo, de PROFESSOR I - DE EDUCACAO 
INFANTIL - 24H, de 12 (doze) horas semanais;
III – LUCIANA RODRIGUES DA SILVA, matrícula nº 29.286, ocupante 
do cargo, de provimento efetivo, de PROFESSOR 36 HORAS, de 04 
(quatro) horas semanais.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 1.031, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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 CESSAR os efeitos da Portaria nº 485, de 20 de julho de 2021, 
que concedeu o afastamento na forma do disposto no § 1° do artigo 
113 da Lei Complementar nº 13, de 07/10/93 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Jacareí) à servidora DEBORA MARCIA DE 
CRISTO ESPIRITO SANTO, RG nº 36.074.588-X, matricula nº 27.008, 
ocupante do cargo público, de provimento efetivo, de AGENTE SOCIAL, 
com lotação na Secretaria de Assistência Social.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 14 de fevereiro de 2022.
Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 1.032, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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), DANIEL TREVIZOLI DE RESENDE, 
matrícula nº 29.773, do cargo que vem exercendo, de provimento efetivo, 
de MOTORISTA referência 6, com lotação na Secretaria de Infraestrutura 
Municipal, do Quadro dos Servidores da Prefeitura Municipal – QSPM.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos 
a 07 de janeiro de 2022.
Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 1.033, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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), GISELE CLAUDENICE SARAIVA 
DE OLIVEIRA, matrícula nº 28.914, do cargo que vem exercendo, de 
provimento efetivo, de PROFESSOR 30 HORAS referência P-0, 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 janeiro de 2022.
Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 1.034, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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), ALLEN KATYLLA SILVA DE JESUS, 
matrícula nº 29.298, 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 27 de janeiro de 2022.
Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.
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BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 1.035, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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, de licença prêmio por assiduidade, em pecúnia, nos 
termos do artigo 126, da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 (Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Jacareí):
I – APARECIDA DE FATIMA RODRIGUES DE LIRA, matrícula n° 26.016, 
60 dias (sessenta);
II – DOUGLAS SANT ANA DE MORAES ALVES, matrícula n° 22.272, 26 
dias (vinte e seis).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 15 de fevereiro de 2022.
Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 1.036, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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 – ALEXANDRE SANTOS BORGES, matrícula n° 24.640, 15 (quinze) 
dias, a partir de 18 de fevereiro de 2022;
II – CRISTIANO JESUS DO PRADO RIBEIRO, matrícula n° 21.305, 15 
(quinze) dias, a partir de 15 de fevereiro de 2022;
III – DANIEL PUPO, matrícula n° 23.886, 45 (quarenta e cinco) dias, a 
partir de 15 de fevereiro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 11 de fevereiro de 2022.
Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 1.037, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Sr. BRUNO DE MORAES CASTRO, Secretário 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 ZAQUEU PIEVE, matrícula nº 22.643, 
ocupante do cargo, de provimento efetivo, de Oficial de Serviços 
Municipais, para responder como DIRETOR DE TRABALHO E RENDA, 
referência CCII, com lotação na SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, durante as férias do titular do cargo, no período de 11 a 
25 de fevereiro 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, 10 de fevereiro de 2022.
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, na forma do artigo 97 § 
2° da Lei Orgânica do Município, determina a publicação resumida 
dos seguintes atos:

PORTARIA N° 1.030, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - Instaura Processo 
Administrativo Disciplinar nº 003/2022, em conformidade com o artigo 
266 da Lei Complementar nº 13/93 c/c o parágrafo único do artigo 10 do 
Decreto nº 630, de 06 de maio de 2010, para apurar a responsabilidade 
administrativa do servidor CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, matrícula 
nº 28.126, ocupante do cargo, de provimento efetivo, de MOTORISTA, 
com lotação na Secretaria de Mobilidade Urbana, dos fatos narrados no 
Parecer nº 048/RR/2022 - do referido Memorando nº 040/2022 – SEMOB 
- Designa a Comissão Processante Permanente, nomeada pela Portaria 
n° 984, de 28 de janeiro de 2022, para conduzir os trabalhos necessários 
à apuração dos fatos - Determina que o indiciado seja notificado dos 
termos integrais da presente Portaria, bem como, intimado da data 
estabelecida para ser ouvido em declarações e do prazo de 5 (cinco) 
dias, contados a partir de seu interrogatório, para ter vista do processo e 
oferecer defesa prévia, indicando o respectivo rol de testemunhas - Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



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

BOLETIM OFICIAL
do Município de Jacareí

ANO XXII - Nº 1437
Jacareí, 11 de fevereiro de 2022

6

Errata da Portaria nº 933, de 12 de janeiro de 2022, publicado no 
Boletim Oficial do Município de Jacareí, edição n° 1.433, de 14 de janeiro 
de 2022, página 06
Onde se lê: “Art. 1º (...)
(...)
CDXXIV - TANIA MARA ARAUJO BITENCOURT – matrícula nº 25.442 
– 45 dias;
(…)
CCXXVI - JULIANA RODRIGUES SILVA PAULA – matrícula nº 26.098 
– 90 dias;
(…).”
Leia-se: “Art. 1º (...)
(...)
CDXXIV - TANIA MARA ARAUJO BITENCOURT – matrícula nº 25.442 

– 0 dias;
(…)
CCXXVI - JULIANA RODRIGUES SILVA PAULA – matrícula nº 26.098 
– 0 dias;
(…).”

Errata da Portaria nº 994, de 1º de fevereiro de 2022, publicado no 
Boletim Oficial do Município de Jacareí, edição n° 1.436, de 04 de 
fevereiro de 2022, página 07:
Onde se lê: “Art. 1º (...), no Processo nº 018/2021 – SSDC e Processo 
Administrativo nº 072/2019, (...). ”
Leia-se: “Art. 1º (...), no Procedimento nº 018/2021 – Corregedoria da 
Guarda Civil e nos Processos Administrativos nº 072/2019 e 007/2021, 
(...). ” 

PORTARIA EDUCAMAIS N° 08, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022.
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de 
Educação, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e das 
que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica o requerente JOEL GOMES MASCARENHAS JUNIOR, 
autorizado a utilizar o espaço público EDUCAMAIS PARAÍSO, 
aos sábados durante o ano de 2022 das 08h00 às 10h00, com a 
finalidade de realizar futebol entre amigos, nos termos do processo nº 
0000006066/2022.
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, 07 de fevereiro de 2022.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA EDUCAMAIS N° 09, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022.
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de 
Educação, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e das 
que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica a requerente DANIA ALMEIDA MARTINS TEIXEIRA, 
autorizada a utilizar o espaço público EDUCAMAIS SÃO JOÃO, às 
quartas-feiras durante o ano de 2022 das 19h30 às 22h00, com a 
finalidade de realizar treinamento de futsal feminino, nos termos do 
processo nº 0000005441/2022.
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, 07 de fevereiro de 2022.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA EDUCAMAIS N° 10, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022.
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de 
Educação, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e das 
que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica o requerente FABIO GALDINO DE SOUZA, autorizado a 
utilizar o espaço público EDUCAMAIS PARAÍSO, com a finalidade de 
realizar futsal entre amigos, nos termos do processo nº 0000000190/2022, 
nos dias:
I – aos sábados de fevereiro a abril, das 16h00 às 18h00;
II – aos sábados de maio a dezembro, das 18h00 às 20h00.
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, 07 de fevereiro de 2022.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

ATOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ERRATAS DE PUBLICAÇÕES

@prefeituradejacarei

@PrefeituraMunicipaldeJacarei

https://www.instagram.com/prefeituradejacarei/
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LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.024/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
ENCAMINHAR PROPOSTA: até às 09h00 do dia 25/02/2022. 
O edital estará disponível, nos sites: www.gov.br/compras (UASG 
986.589), 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) CLAUDE MARY DE MOURA
SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E ZELADORA URBANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.027/2022 – CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E COMBATE A ESCORPIÕES 
NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO 
DE RESERVATÓRIOS (CAIXAS) DE ÁGUA. 
ENCAMINHAR PROPOSTA: até às 09h00 do dia 25/02/2022. 
O edital estará disponível, nos sites: www.gov.br/compras (UASG 
986.589), 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) Drª ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.214/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A CONFECÇÃO DE 
SINALIZAÇÃO VERTICAL.
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº. 153/2021-
UL, modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço total do grupo, 
ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do certame às empresas 
TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA. no grupo 01 com o valor total de 
R$691.940,00, no grupo 02 com valor total de R$249.000,00; STS 
SERVIÇOS DE TRÂNSITO e SINALIZAÇÃO LTDA. no grupo 03 com 
valor total R$832.600,00 e no grupo 04 com valor total de R$ 380.736,83.
Jacareí, 03  de fevereiro de 2022.
Para formalização 
Publique-se 
EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO
SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.222/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA.
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº. 171/2021-
UL, modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço unitário por item, 
HOMOLOGO o resultado do certame já adjudicado pela pregoeira às 
empresas: DARDOUR TINTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI no 
item 01 com o valor unitário R$143,90, no item 02 com o valor unitário de 
R$149,00, no item 03 com o valor unitário R$86,90, no item 04 com  o 
valor unitário de R$86,90 e no item 05 com o valor unitário de R$89,00; 
SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI no item 06 com o valor 
unitário de R$1,00 e no item 07 com o valor unitário de R$5,20.
Jacareí, 08 de fevereiro de 2022.
Para formalização.
Publique-se.
CLAUDE MARY DE MOURA
Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Expediente 153/2021 -  U.L.
Pregão Eletrônico: 214/2021
Vem-nos para manifestação, por força do Decreto Municipal nº 01 de 
02/01/2017, o Expediente nº 153/2021- U.L. que trata de licitação para 
Registro de preços de material para confecção de sinalização vertical.
Com fundamento no artigo 109, § 4º, da Lei 8.666/93, e ante todas as razões 
expostas no parecer da Diretoria Geral da Secretaria de Mobilidade Urbana e 
parecer jurídico da Procuradoria de Contrato Administrativos e Licitações, decido 
pela Improcedência dos recursos interposto pelas empresas STS Serviços de 
Trânsito e Sinalização Ltda e EVG Sinalização Indústria e Comércio mantendo a 

habilitação da empresa Trusty Distribuidora Ltda nos grupos 1,2 e 4
Autos à Pregoeira para prosseguimento do certame na forma determinada.
Jacareí, 03 de fevereiro de 2022
EDSON ANÍBAL DE AQUINO GUEDES FILHO
Secretário de Mobilidade Urbana

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
Expediente nº 154/2021 - UL  
Pregão Eletrônico nº 215/2021
Vem-nos para manifestação, por força do Decreto Municipal nº 01 de 
02/01/2017 alterado pelos Decretos 639/2018 e 02/2021 o Expediente nº 
154/2021 – UL que trata de contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de manutenção das casas de máquinas, limpeza 
e tratamento das piscinas das Unidades pertencentes à Secretaria 
Municipal de Educação, 
Com fundamento no artigo 4°, inciso XVIII, da Lei 10.520/02, e ante as razões 
expostas pelo Setor técnico desta Secretaria Municipal de Educação e parecer 
da Procuradoria de Contratos Administrativos e Licitações decido pelo 
deferimento do recurso administrativo interposto pela licitante Assertiva 
Comércio e Serviços Especializados, ficando a empresa E-Service 
Comércio e Serviços Especializados Eireli inabilitada no certame. 
Autos à Pregoeira para prosseguimento do certame na forma determinada.
Jacareí, 01 de fevereiro  de 2022.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

DESPACHO DE CONHECIMENTO 
PERMISSÃO DE USO nº.001/2021 – PERMISSÃO DE USO DO 
ESPAÇO PÚBLICO INTEGRANTE DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
JACAREÍ, PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE 
COMERCIAL DE “DROGARIA E PERFUMARIA” E “LOJA DE 
ELETRÔNICO”.
A COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO E LICITAÇÃO torna 
publico para fins de conhecimento que a licitação supra na sessão do 
dia 17/08/2021 não acudiram interessados e foi considerada deserta.
(a) PRISCILA KELY LEITE NUNES - PRESIDENTE DA CPJL

DESPACHO DE CONHECIMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO nº.226/2021 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE BARREIRA MÓVEL PRÉ-MOLDADA, SIMPLES 
DE CONCRETO.
A PREGOEIRA torna publico para fins de conhecimento que a licitação 
supra na sessão do dia 07/02/2022 não logrou êxito e foi considerada 
fracassada.
(a) CRISTIANE FERNANDA DO PRADO DE OLIVEIRA
PREGOEIRA

DESPACHO DE CONHECIMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO nº.003/2022 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO 
E ADEQUAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, ENVOLVENDO O 
FORNECIMENTO DO MATERIAL, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, 
INSTALAÇÃO/REMOÇÃO.
A PREGOEIRA torna publico para fins de conhecimento que a licitação 
supra na sessão do dia 08/02/2022 não acudiram interessados e foi 
considerada deserta.
(a) MARIA CRISTINA PRIANTI DE CARVALHO LIMA
PREGOEIRA

DESPACHO DE CONHECIMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO nº.009/2022 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE CANAL DE DRENAGEM MONOLÍTICO.
A PREGOEIRA torna publico para fins de conhecimento que a licitação 
supra na sessão do dia 08/02/2022 não acudiram interessados e foi 
considerada deserta.
(a) ALINE DE PAULA MEDEIROS
PREGOEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº22/2022 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE BIOLARVICIDA.
ENCAMINHAR PROPOSTA: até às 09h00 do dia 07/03/2022.
Os editais estão disponíveis, nos sites: www.gov.br/compras (UASG 

http://www.gov.br/compras
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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.
Dr.ª ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº25/2022 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER 

ORDEM JUDICIAL.
ENCAMINHAR PROPOSTA: até às 09h00 do dia 08/03/2022.
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.
Dr.ª ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

CONTRATOS E CONVÊNIOS
CONTRATO
Contrato 6.004.00/2022- Exp. 103/2021 UL (I) - TP 013/2021
Contratada: ALIANZA GERENCIAMENTO E ENGENHARIA EIRELI EPP
Objeto: Contratação  de empresa especializada para reforma e 
ampliação do canil municipal com fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos, conforme memorial descritivo e termos da 
proposta comercial apresentada pela contratada.
Vigência: 06 (seis ) meses.
As despesas decorrentes da execução deste contrato serão suportadas  
pela conforme as notas de empenho de nºs: 01631/2022-01 e 
01632/2022-02 emitidas em 01/02/2022.
Valor: 544.368,18
(a) 08/02/22 – Claude Mary de Moura e Lázaro Marques de Faria Júnior

TERMO DE ACORDO
Contrato 1.048.00/2021- Exp.031/2021 - GAB/SME
Contratada: CLÍNICA MÉDICA E FONOAUDIÓLOGA ALMEIDA E 
CREPALDI
Objeto: O Termo visa regular a forma pela qual a CLÍNICA MÉDICA E 
FONOAUDIÓLOGA ALMEIDA E CREPALDI atenderá a aluna L.N.A.S. 
na Unidade Escolar EMEF JOAQUIM PASSOS E SILVA. 
Vigência: O Termo entrará em vigor na data de sua assinatura e 
permanecerá vigente durante o período descrito no relatório apresentado 
pela profissional e poderá ter sua duração prorrogada até o limite de 60 
( sessenta) meses. 
(a) 02/02/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino, Elisabeth Oliveira Crepaldi 
de Almeida e Cecília Aparecida do Nascimento Aguiar Silva

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.573.00/2021 – Exp. 085/2021 DA/SS (II) -  P.E 174/2021.
Contratada: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto: Registro de preços para fornecimento de medicamentos- grupo 
33
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 51.480,00
(a)02/02/22 – Rosana Gravena e José Maria Nogueira

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.003.00/2022 – Exp. 092/2021 DA/SS (I) -  P.E 200/2021
Contratada: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Objeto: Registro de preços para fornecimento de medicamentos - grupo 
35
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 34.560,00
(a)02/02/22 – Rosana Gravena e Fabiano Carletti Capezzuto

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº9.017.00/2022 – Exp. 090/2021 DA/SS (II) -  P.E 201/2021.
Contratada: SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
Objeto: Registro de preços para fornecimento de material para coleta de 
sangue a vácuo
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 112.730,00
(a) 02/02/22 – Rosana Gravena e Eduardo de Freitas Espíndula

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.628.00/2021 – Exp. 115/2021 UL (I) -  P.E 180/2021.
Contratada: PLASLOPES COMÉRCIO LTDA
Objeto: Registro de preços para fornecimento de material elétrico- grupo 
01
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 126.042,00

(a)03/02/22 – Rosana Gravena, Maria Thereza Ferreira Cyrino, Luís 
Fernando Massari, Juliana Pinheiro Dualibi, Dorival Leal Moreira e 
Carlos Eduardo Ramos Lopes

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.632.00/2021 – Exp. 091/2021 DA/SS (II) -  P.E 190/2021.
Contratada: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Objeto: Registro de preços para fornecimento de fita para verificação de 
glicemia e lancetador- grupo 12
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 1.560.000,00
(a)03/02/22 – Rosana Gravena, Paulo Roberto Quartim Barbosa e 
Fabiano Fidêncio de Lima

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.012.00/2022 – Exp. 142/2021 UL (VI) -  P.E 206/2021.
Contratada: DHALYSON ADRIANO DA SILVA 07091288602
Objeto: Registro de preços para fornecimento de material hidráulico- 
grupo 01
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 5.532,70
(a)02/02/22 – Bruno de Moraes Castro, Juliana Pinheiro Dualibi, Luís 
Fernando Massari, Maria Thereza Ferreira Cyrino, Rosana Gravena e 
Dhalyson Adriano da Silva

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.613.00/2021 – Exp. 121/2021 UL  (I) -  P.E 176/2021.
Contratada: KABENKO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 
PRODUTOS EM GERAL LTDA
Objeto: Registro de preços para fornecimento de material elétrico- grupo 
02
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 40.300,00
(a)04/02/22 – Juliana Pinheiro Dualibi, Maria Thereza Ferreira Cyrino, 
Dorival Leal Moreira, Luís Fernando Massari, Rosana Gravena e Marcos 
Benko

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.022.00/2022 – Exp. 117/2021 UL (I) -  P.E 181/2021.
Contratada: A10 METAL ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI
Objeto: Registro de preços para fornecimento de materiais, construção, 
mão de obra e equipamentos para corrimãos, gradis, balizadores e 
paraciclos a serem instalados em diversos locais do Município.
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 3.134.967,00
(a)08/02/22 – Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho e Eduardo Tadashi 
Tanabe

ADITAMENTO  
Aditamento 1.031.01/21.22  Exp. 019/2021 GAB/SME
Contratada: BRUNA DE OLIVEIRA RODRIGUES ME
Objeto: Termo de Acordo entre Secretaria Municipal de Educação e 
Clínica Educare para atendimento ao aluno R.P.C.O em creche.
Aditamento: Fica alterada a unidade escolar do item 1.1 do Termo de 
Acordo, CRECHE MARIA JOSÉ DE ARAÚJO CAPPELLI, para EMEI 
THIAGO SILVA SANTOS, tendo em vista a transferência do aluno. 
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do Termo.
(a)03/02/22 – Danielli Villar Lemes e Bruna de Oliveira Rodrigues, 
Milena Cruz Santos Oliveira

ADITAMENTO  
Aditamento 1.022.04/19.22  Exp. 117/2018 PCAL/PGM
Contratada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF 
PROFESSORA CÉLIA GUEDES

http://www.jacarei.sp.gov.br/
http://www.gov.br/compras
http://www.jacarei.sp.gov.br/
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Objeto: Manutenção de pequena monta, conservação e pequenos 
reparos.
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 13.019/2014. As despesas decorrentes da execução 
deste termo de aditamento serão suportadas pela dotação orçamentária 
nº 02.05.04.12.361.0004.2421.01.3.3.50.43.00, conforme Nota de 
Empenho nº 00924/2022-01, emitida em 20/01/2022.
(a)02/02/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Simone Pereira da Silva 
Capucci
 
ADITAMENTO  
Aditamento 1.024.04/19.22  Exp. 144/2018 PCAL/PGM
Contratada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEIF ROBERTO 
DONIZETE DE SOUZA
Objeto: Manutenção de pequena monta, conservação e pequenos 
reparos.
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 13.019/2014. As despesas decorrentes da execução 
deste termo de aditamento serão suportadas pela dotação orçamentária 
nº 02.05.04.12.361.0004.2421.01.3.3.50.43.00, conforme Nota de 
Empenho nº 00922/2022-01, emitida em 20/01/2022.
(a)03/02/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Érica Oliveira de Moraes

ADITAMENTO  
Aditamento 1.015.04/19.22  Exp. 141/2018 PCAL/PGM
Contratada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEI 
PROFESSORA VICENTINA DAS DORES QUEIROZ
Objeto: Manutenção de pequena monta, conservação e pequenos 
reparos.
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 13.019/2014. As despesas decorrentes da execução 
deste termo de aditamento serão suportadas pela dotação orçamentária 
nº 02.05.03.12.122.0004.2421.01.3.3.50.43.00, conforme Nota de 
Empenho nº 00939/2022-01, emitida em 20/01/2022.
(a)03/02/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Ana Paula de Azevedo 
Soares de Paula

ADITAMENTO   
Aditamento 1.006.04/19.22  Exp. 122/2018 PCAL/PGM
Contratada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF MARIA 
THEREZA GANASSALI DE OLIVEIRA
Objeto: Manutenção de pequena monta, conservação e pequenos 
reparos.
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 13.019/2014. As despesas decorrentes da execução 
deste termo de aditamento serão suportadas pela dotação orçamentária 
nº 02.05.04.12.361.0004.2421.01.3.3.50.43.00, conforme Nota de 
Empenho nº 00907/2022-01, emitida em 20/01/2022.
(a)03/02/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Ana Aparecida dos Santos 
Siqueira

ADITAMENTO  
Aditamento 1.031.04/19.22  Exp. 135/2018 PCAL/PGM
Contratada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEI 
PROFESSORA MARIA ALICE MARCONDES GOMES PEREIRA
Objeto: Manutenção de pequena monta, conservação e pequenos 
reparos.
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 13.019/2014. As despesas decorrentes da execução 
deste termo de aditamento serão suportadas pela dotação orçamentária 
nº 02.05.03.12.122.0004.2421.01.3.3.50.43.00, conforme Nota de 
Empenho nº 00940/2022-01, emitida em 20/01/2022.
(a)04/02/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Adriana Maria de Lima 
Morato Ribeiro

ADITAMENTO  
Aditamento 6.004.01/21.22  Exp. 121/2020 UL (I)
Contratada: MENGUE RODRIGUES ENGENHARIA LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 
recapeamento e ou pavimentação da região 1 no município de Jacareí – 
Rua Armando Sales de Oliveira e Rua José Bonifácio, com fornecimento 
de matéria, mão de obra e equipamentos.

Aditamento: Face ao necessário reequilíbrio econômico-financeiro, 
devidamente comprovado nos autos do processo de contratação, fica 
realinhado o valor de R$ 98.885,24 (noventa e oito mil, oitocentos e oitenta 
e cinco reais e vinte e quatro centavos) referente aos itens de serviços 
preliminares, pavimentação e sinalização. As despesas decorrentes da 
execução deste termo de aditamento serão suportadas pela dotação 
orçamentária nº 02.10.06.15.451.0006.1288.01.4.4.90.51.91, conforme 
nota de empenho nº 00693/2022-01, emitida em 18/01/2022.
(a)08/02/22 – Luis Fernando Massari e José Antonio Mengue de melo

ADITAMENTO  
Aditamento 1.035.04/19.22  Exp. 108/2018 PCAL/PGM
Contratada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE 
PROFESSORA GERALDINA DE OLIVEIRA
Objeto: Manutenção de pequena monta, conservação e pequenos 
reparos.
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 13.019/2014. As despesas decorrentes da execução 
deste termo de aditamento serão suportadas pela dotação orçamentária 
nº 02.05.02.12.365.0004.2419.01.3.3.50.43.00, conforme Nota de 
Empenho nº 00938/2022-01, emitida em 20/01/2022.
(a)04/02/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Fernanda Martins de Faria 
dos Santos

ADITAMENTO  
Aditamento 1.009.04/19.22  Exp. 112/2018 PCAL/PGM
Contratada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EDUCADORES DA CRECHE 
ESCOLA PROFESSORA DIRCE MIRANDA
Objeto: Manutenção de pequena monta, conservação e pequenos 
reparos.
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 13.019/2014. As despesas decorrentes da execução 
deste termo de aditamento serão suportadas pela dotação orçamentária 
nº 02.05.02.12.365.0004.2419.01.3.3.50.43.00, conforme Nota de 
Empenho nº 00905/2022-01, emitida em 20/01/2022.
(a)09/02/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Marilena Arice Sene

TERMO DE RESCISÃO BILATERAL
Contrato Nº 3.068.00/2020 Exp: 016/2020 GAB/SME 
Contratado: JOSÉ LUIZ GUISARD FARIA
Por este termo de rescisão bilateral, na melhor forma de direito, de 
um lado, o MUNICÍPIO DE JACAREÍ, neste ato, por força do Decreto 
Municipal nº 01, de 02 de janeiro de 2017, representado pela gestora 
da contratação, Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária 
de Municipal de Educação, e de outro lado JOSÉ LUIZ GUISARD 
FARIA, ambos já qualificados nos autos do expediente em epígrafe, de 
comum acordo, com fundamento no artigo 79, inciso II, da Lei 8666/93, 
RESCINDEM AMIGAVELMENTE o contrato nº 3.068.00/2020, cujo objeto 
é a “realização de Oficinas no âmbito educacional, cultural, esportivo 
e artístico como EDUCADORES, dentro da grade de programação 
desenvolvidas, nas EMEF’s e EMEIF’s participantes do Programa 
de Educação em Tempo Integral”. Fica rescindido amigavelmente o 
contrato nº 3.068.00/2020, por solicitação da contratada e anuência da 
contratante, e da ausência de quaisquer prejuízos ou danos futuros ao 
erário decorrentes da rescisão, bem como cessado, a partir da assinatura 
deste termo, todos os efeitos, direitos e obrigações futuras dele advindos. 
As partes dão recíproca quitação para nada mais reclamar, seja a 
que título for ressalvados, no caso do contratado, eventuais valores 
referentes a prestação de serviços pendentes até aquela data.
(a)23/12/2021 - Maria Thereza Ferreira Cyrino e José Luiz Guisar Faria

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Exp.: 002/2021-  GSF  
Contratada: BANCO DO BRASIL S/A
Contrato:4.002.00/2022
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 002/2021 GSF referente ao 
contrato firmado com a empresa BANCO DO BRASIL S/A, cujo objeto é 
a operacionalização das rotinas de administração dos fluxos financeiros 
gerados em função das transferências para a conta única do Tesouro do 
Município De Jacareí, em cumprimento do disposto na Lei Complementar 
nº 151, de 05 de agosto de 2015, bem como o controle e o pagamento 
dos depósitos judiciais em dinheiro, tributários ou não tributários, nos 
quais o Município de Jacareí seja parte. Segundo noticiado, houve erro 
quando da publicação do Termo de Decisão e Ratificação do contrato 
nº 4.002.00/2022.  Trata-se de mero erro formal, eis que constou a 
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seguinte redação: Ratifico a decisão pela contratação por inexigibilidade 
de licitação, na forma prevista no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, conforme 
despacho da Sra. Secretária de Saúde Adjunta, entretanto a redação 
correta é: Ratifico a decisão pela contratação direta por dispensa de 
licitação, na forma prevista no artigo 25 da Lei nº 8.666/93, conforme 
despacho do Sr. Secretário de Finanças.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 da redação do texto ,  considerando a seguinte: Ratifico 
a decisão pela contratação direta por dispensa de licitação, na forma 
prevista no artigo 25 da Lei nº 8.666/93, conforme despacho do Sr. 
Secretário de Finanças”.
Outrossim, ratifico todas as demais condições estabelecidas no 
instrumento original e não retificadas por este termo.
Publique-se extrato do presente, notificando formalmente a contratada 
de seu teor.
(a)04/02/22 - Cláudio Luiz Tosetto- Secretário de Finanças

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Exp.:159/2021 UL (I)
Contratada: BANCO SANTANDER  BRASIL S/A
Contrato:4.001.00/2022
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 159/2021 UL (I)  referente 
ao contrato firmado com a empresa BANCO SANTANDER BRASIL S/A, 
cujo objeto é a contratação de instituição financeira para centralizar as 
atividades bancárias referentes à folha de pagamento da Administração 
direta, autárquica e fundacional do Município de Jacareí. 
Segundo noticiado, houve erro quando da formalização do contrato nº 
4.001.00/2022.  Trata-se de mero erro formal, eis que constou 
Pregão eletrônico nº 078/2021, entretanto o correto é Pregão Presencial 
nº 014/2021. 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 c
itado instrumento nos seguintes moldes:“Retificação do tipo e número

 do pregão, fazendo constar o correto, qual seja: Pregão Presencial nº 
014/2021 ( PP 014/2021)”.Outrossim, ratifico todas as demais condições 
estabelecidas no instrumento original e não retificadas por este termo.
Publique-se extrato do presente, notificando formalmente a contratada 
de seu teor.
(a)08/02/22 - Cláudio Luiz Tosetto- Secretário de Finanças

TERMO DE DECISÃO E RATIFICAÇÃO
Exp 024/2021 - UCC (I)
Contratada: SALVATICON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA
Objeto: Locação do imóvel urbano situado à Rua Carlos Navarro da 
Cruz, 53, Jardim Mesquita, Jacareí/SP, para instalação do Cadastro 
Único- CADÚNICO, da Secretaria de Assistência Social.
Valor anual estimado: R$ 84.000,00
Vigência: 12 (doze) meses.

Tendo em vista as justificativas apresentadas, bem como o fato de ser 
dispensável a  licitação para a contratação pretendida nos termos do 
parecer jurídico,  o qual acolho, DECIDO pelo contratação direta, na 
forma prevista no artigo 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, decisão esta que 
submeto à ratificação do senhor Prefeito.
(a)13/12/21 -  Juliana Pinheiro Dualibi- Secretária de Assistência Social
Ratifico a decisão pela contratação por inexigibilidade de licitação, na 
forma prevista no artigo 24 da Lei nº 8.666/93, conforme despacho da 
Sra. Secretária de Assistência Social
(a)13/12/21 -ROSANA GRAVENA - Vice Prefeita

NOTIFICAÇÃO
Exp 108/2020 UL (I)
Contrato nº 9.005.00/2021
Contratada: ELETROCIDADE COMÉRCIO DE ELETROFERRAGENS 
EIRELI
Fundamentado no  Parecer Jurídico nº 552/NCSC/PGM/2021, 
DECIDO pela aplicação da penalidade de advertência, em  função do 
descumprimento das cláusulas contratuais, ocasionando a rescisão da 
Ata, sendo mister que no bojo da notificação deva constar a ressalva de 
que a empresa terá prazo para interposição de recurso administrativo 
contra a penalidade, nos termos do artigo 109, I da Lei nº 8.666/93.
(a)19/01/22 - Fuade Boaceff Filho- Secretário Adjunto de Infraestrutura 
Municipal

EDITAIS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE 
TRÂNSITO N° 01/2022

A Secretaria de Mobilidade Urbana do município de Jacareí, com base 
nas competências elencadas no art. 24, e fulcro no art. 281 do Código 
de Trânsito Brasileiro, e ainda, conforme a Resolução n. 619/2016 
do Conselho Nacional de Trânsito –  CONTRAN, após, esgotadas as 
tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, vem 
notificar os proprietários e/ou infratores dos veículos, do cometimento  
da infração de trânsito, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para 
apresentar DEFESA DA AUTUAÇÃO, e/ou ainda, indicação de condutor 
infrator, contados a partir desta publicação. 
A DEFESA DA AUTUAÇÃO e indicação de condutor infrator poderão ser 
apresentadas por meio do site www.jacarei.sp.gov.br, na aba: Consulta 
Multas de Trânsito; pelos Correios, ou entregue pessoalmente no Órgão 
de Trânsito, situado na Rua três de abril, 50 – Centro – Jacareí/SP – CEP 
12327-100, de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 17h00. 
A DEFESA DA AUTUAÇÃO deverá ser instruída com: requerimento com 
as razões, preenchido e assinado; provas admitidas em direito; cópia do 
documento de identificação do requerente que comprove sua assinatura; 
cópia do Contrato Social (apenas se pessoa jurídica); cópia do CRLV; 
procuração quando o requerente não for o proprietário.
A indicação de condutor deverá ser instruída com: com o formulário 
disponibilizado no site da Prefeitura de Jacareí (www.jacarei.sp.gov.
br) preenchido e assinado, cópia legível da CNH ou Permissão para 
Dirigir do infrator e documento que comprove sua assinatura se esta não 
constar na CNH; cópia do documento de identificação do proprietário do 
veículo ou o seu representante legal, neste caso deve juntar documento 
que comprove a representação.
Não serão conhecidas as Defesas da Autuação e indicação do 
condutor infrator apresentadas fora do prazo, sem reconhecimento 
de legitimidade, sem assinatura ou sem os documentos necessários, 

exigidos pela legislação.
O proprietário e o condutor infrator são responsáveis pelas informações 
fornecidas e respondem nas esferas cível, administrativa e penal, pela 
veracidade das informações e documentos.
A lista completa das autuações e demais informações da infração 
poderão ser obtidas no site da Prefeitura de Jacareí.

Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.
EDSON ANÍBAL DE AQUINO GUEDES FILHO
Secretário de Mobilidade Urbana

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE 
TRÂNSITO N° 01/2022

A Secretaria de Mobilidade Urbana do município de Jacareí, com base 
nas competências elencadas no art. 24, e fulcro no art. 281 e 282 do 
Código de Trânsito Brasileiro, e ainda, conforme a Resolução n. 619/2016 
do Conselho Nacional de Trânsito –  CONTRAN, após, esgotadas as 
tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, vem 
notificar os proprietários e/ou infratores dos veículos, da imposição de 
penalidade, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para interporem 
Recurso à JARI, contados a partir desta publicação. 
O recurso poderá ser apresentado por meio do site www.jacarei.sp.gov.
br, na aba: Consulta Multas de Trânsito; pelos Correios, ou entregue 
pessoalmente no Órgão de Trânsito, situado na Rua três de abril, 50 – 
Centro – Jacareí/SP – CEP 12327-100, de segunda à sexta-feira, das 
08h00 às 17h00. 
O recurso deverá ser instruído com: requerimento com as razões, 
preenchido e assinado; provas admitidas em direito; cópia da CNH; cópia 
do Contrato Social (apenas se pessoa jurídica); cópia do documento do 
CRLV; procuração quando o requerente não for o proprietário.
Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo, sem 

http://www.jacarei.sp.gov.br/
http://www.jacarei.sp.gov.br/
http://www.jacarei.sp.gov.br/
http://www.jacarei.sp.gov.br/
http://www.jacarei.sp.gov.br/
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reconhecimento de legitimidade, sem assinatura ou sem os documentos 
necessários, exigidos pela legislação.
A lista completa das autuações e demais informações da infração 
poderão ser obtidas no site da Prefeitura de Jacareí. 

Jacareí, 07 de fevereiro de 2022.
EDSON ANÍBAL DE AQUINO GUEDES FILHO
Secretário de Mobilidade Urbana

COMUNICADO

Comunicamos a realização de Audiência Pública para Prestação de 
Contas da Secretaria de Saúde referente ao 3º. Quadrimestre do ano de 
2021 (Setembro à Dezembro) no dia 22/02/2022 (terça-feira), às 16h00 
no Auditório da Câmara Municipal de Jacareí.

Atenciosamente,
Rosana Gravena
Secretária de Saúde

HOMOLOGAÇÃO - EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 02/2021/SER 
PROJETO – OFICINA DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA PARA 
TODOS FADENP.
O Sr. Dorival Leal Moreira, Secretário de Esportes e Recreação, usando 
das atribuições legais e as que lhe foram delegadas, HOMOLOGA o 
Resultado do Credenciamento do EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 
02/2021/SER, PROJETO – OFICINA DE ESPORTES E QUALIDADE DE 
VIDA PARA TODOS - FADENP, conforme classificação que segue:
OFICINEIROS SER 2022

NOME CPF SITUAÇÃO NOTA MODALIDADE

Bruna de 
Carvalho 
Pereira

474.626.888-67 habilitada 9.0 G.R.D.

Maria Clara 
M. Lukaschek 454.345.478-29 habilitada 8.5 G.R.D.

Gustavo 
Nascimento 
Teles Palma

456.151.618-25 habilitado 8.0 bicicross

Amarildo 
Moura de 
Andrade

041.816.008-23 habilitado 9.0 futebol

Tiago de Brito 
Ferreira 378.437.788-29 habilitado 9.5 dança

Isabel Cristina 
Cassal 100.957.158-35 habilitada 9.5 dança

Alexandre 
Gabriel de 

Moraes
159.445.218-05 habilitado 7.0 luta de braço

Rafaela 
Oliveira 
Santana

382.566.528-37 habilitada 6.0 avaliação física

Paulo Franco 
de Almeida 044.714.308-58 habilitado 9.0 ginástica 

artística

Tamires 
Almeida 
Freire

385.583.018-59 habilitada 9.0 balett

Maria Clara 
M. Lukaschek 454.345.478-29 habilitada 7.0 balett

Clarissa 
Trassi 

Siqueira
309.954.168-00 habilitada 6.0 balett

Marcus 
Vinícius da 

Silva
399.205.568-07 habilitado 8.0 capoeira

Maria Clara 
M. Lukaschek 454.345.478-29 habilitada 5.0 treinamento 

funcional

Andrea Maria 
Almeida dos 

Santos
368.248.458-25 habilitada 7.5 G.R.D.

Felipe Claro 
Leme 406.595.518-10 habilitado 8.0 karatê

Isabel Cristina 
Cassal 100.957.158-35 habilitada 9.5 lian gong

Alefer do 
Rego Santos 437.830.518-60 não 

habilitado ---- capoeira

Rômulo Braun 
de Oliveira 390.520.568-89 não 

habilitado ---- T.K.D.

Rafaela 
Santos Bueno 419.655.728-71 não 

habilitada ---- natação

Elismara 
Fernanda M. 

S. Melo
290.075.488-75 não 

habilitada ---- natação

José 
Conceição 
Nascimento

039.592.235-60 não 
habilitado ---- boxe

Lucas Garcez 
Camargo 415.118.098-25 não 

habilitado ---- treinamento 
funcional

Lucas Drudi 
Romeu 446.419.308-05 não 

habilitado ---- treinamento 
funcional

Gabriel Colini 
Cenano 340.138.768-50 não 

habilitado ---- treinamento 
funcional

Luiz Henrique 
Silva Souza 446.688.018-28 não 

habilitado ---- treinamento 
funcional

A convocação se dará de acordo com classificação e as necessidades 
da administração, através de comunicado pessoal aos candidatos.

Jacareí, 07 de fevereiro de 2022.
Dorival Leal Moreira
Secretário de Esportes e Recreação

TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 1630/2021
Autuado(a): SELMA APARECIDA CARDOSO DE MORAES ANDRADE
CPF: 325.948.688-76
Av. Alfredo de Moraes, quadra A, lote 17, Jd. Terras da Conceição, 
Jacareí/SP.
Infração: Apresentar licença urbanística da edificação existente. Artigo 
13 da lei complementar nº 101/2018. 
A vistoria ocorreu no dia 15 de dezembro de 2021. Houve tentativa de 
entrega da notificação pelos correios sem sucesso.
Fiscal de obras: Ordalina dos Santos Pedroso, matrícula 21894.
Em 07 de fevereiro 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.

Atenciosamente,

Antônio Roberto Martins
Secretário Adjunto de Planejamento

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A Prefeitura de Jacareí, Estado de São Paulo, torna público o Edital de 
Abertura de Inscrições do Concurso Público nº 001/2022 visando ao 
provimento de cargos a serem regidos por regime estatutário instituído 
pela Lei Complementar nº 13/1993 e o qual se processará de acordo 
com as instruções constantes neste edital e na legislação suplementar 
à matéria.

1. DOS CARGOS e DA VIGÊNCIA
1.1. Os cargos, os vencimentos básicos, a carga horária de trabalho, a 
quantidade de vagas, os requisitos mínimos e o valor das inscrições são 
os seguintes:
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Nº CARGO VENCIMENTO (*) CARGA HORÁRIA 
SEMANAL

VAGAS
REQUISITOS MÍNIMOS VALOR DA 

INSCRIÇÃOTotal PCD Ampla concor-
rência

1 Professor – Artes R$ 2.539,49 30h 02 - 02
Curso Superior em Artes (Licenciatura 
Plena) devidamente reconhecido pelo 

MEC - Ministério da Educação.
R$ 10,49

2 Professor – Educa-
ção Física R$ 2.539,49 30h 02 - 02

Curso Superior em Educação Física 
(Licenciatura Plena) devidamente 

reconhecidos pelo MEC - Ministério da 
Educação + registro no CREF.

R$ 10,49

3 Professor 30h R$ 2.539,49 30h 04 - 04
Curso Superior em Pedagogia (Licen-
ciatura Plena) devidamente reconheci-
do pelo MEC - Ministério da Educação.

R$ 10,49

4 Professor 30h – Edu-
cação Especial R$ 2.539,49 30h 02 - 02

Curso Superior em Pedagogia (Li-
cenciatura Plena) com habilitação em 
Educação Especial ou Curso Superior 

em Educação Especial.
R$ 10,49

5 Professor 36h R$ 3.047,37 36h 04 - 04
Curso Superior em Pedagogia (Licen-
ciatura Plena) devidamente reconheci-
do pelo MEC - Ministério da Educação.

R$ 10,49

(*) Benefícios adicionais:
- Vale Refeição (R$ 25,00 por dia trabalhado com jornada igual ou 
superior a 8 horas);
- Vale Alimentação (R$ 180,00 com coparticipação conforme 
referência salarial);
- Vale Transporte limitado a 02 por dia (concedido para moradores 
em cidades limítrofes com desconto de 6% sobre o vencimento 
base). 

1.2. As atribuições funcionais encontram-se descritas no ANEXO I 
deste edital.

1.3. O Concurso Público Nº 001/2022 terá vigência de 2 anos, 
contados de sua homologação, podendo ser prorrogável, uma vez, por 
igual período.

1.4. Durante a vigência do concurso público, a Prefeitura de Jacareí 
estima convocar, no mínimo, a quantidade de candidatos discriminada 
na coluna “N° de Vagas” do quadro constante do item 1.1 deste edital. 
Poderá ainda, durante a sua vigência, convocar candidatos da lista de 
candidatos classificados para provimento das vagas remanescentes já 
existentes para os referidos cargos ou para provimento de vagas que 
venham a ser criadas para estes cargos no Quadro de Pessoal da 
Prefeitura, de acordo com as suas necessidades.

1.5. Os cargos serão regidos pelo regime estatutário, em conformidade 
com o disposto na Lei Complementar nº 13/1993, e pelo Estatuto, 
Plano de Carreira e remuneração do magistério do Município de Jacareí 
(Lei Complementar nº 83/2015 e suas atualizações).

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão efetuadas no período de 15 de fevereiro (após 
as 14h00) a 07 de março de 2022 (23h59), exclusivamente através do 
site www.publiconsult.com.br.
2.2. Para se inscrever, o interessado deverá acessar, no referido site, 
o “Painel do Candidato”, selecionar a guia “Já sou cadastrado” ou 
“Quero me cadastrar” - neste último caso, deverá preencher o seu 
CPF, selecionar “Criar Cadastro” e preencher os campos relativos com 
os dados necessários ao cadastramento. Em seguida, deverá selecionar 
na guia “Inscrições Abertas”, o Concurso Público Nº 001/2022 da 
Prefeitura de Jacareí, escolher o cargo para o qual deseja se inscrever, 
preencher corretamente os campos relativos ao formulário de inscrição 
e após finalizado o preenchimento dos dados, clicar na guia “Gerar 
boleto” para visualizar ou imprimir o boleto referente ao pagamento da 
inscrição.

2.3. O pagamento do boleto de inscrição deverá ser efetuado até 08 de 
março de 2022 em qualquer agência bancária até as 16h00, através 
de internet banking (conforme regras de cada instituição), ou em 
estabelecimento autorizado a receber pagamento de documentos de 
compensação bancária (casas lotéricas, correios, etc.).

2.4. Efetuada a inscrição, não será permitida a alteração do cargo 

escolhido na ficha de inscrição, seja qual for o motivo alegado. Caso 
seja efetuada mais de uma inscrição para cargos cujas provas objetivas 
sejam concomitantes, o candidato será eliminado das provas em que 
constar como ausente. É vedada a devolução do valor de inscrição ou a 
sua transferência para terceiros.

2.5. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto 
preenchimento do formulário de inscrição. Em caso de dúvida para 
realizar a inscrição, o candidato poderá solicitar auxílio clicando na guia 
“Fale Conosco – Suporte ao Candidato” do site www.publiconsult.
com.br, ou através do telefone (15) 3219-3700, nos dias úteis, das 9h00 
às 17h00. 

2.6. O deferimento da inscrição estará condicionado ao correto 
preenchimento do requerimento de inscrição e ao pagamento e 
compensação do valor da inscrição. Não será aceito pagamento da 
inscrição por outros meios que não o pagamento do boleto bancário 
emitido especificamente para cada inscrição, nem pagamentos 
condicionais ou efetuados fora do prazo de vencimento do boleto. 
Serão indeferidas as inscrições cujos pagamentos não venham a ser 
compensados, por qualquer motivo (erro de digitação do candidato em 
pagamento efetuado por internet banking, erro de processamento ou falta 
de cumprimento da transferência no banco de origem do pagamento, 
pagamento efetuado fora do prazo, etc.).

2.7. Encerrado o prazo das inscrições, será publicado nos sites 
www.publiconsult.com.br e www.jacarei.sp.gov.br, o Edital de 
Deferimento de Inscrições, contendo os anexos:
a) Inscrições Deferidas – Geral;
b) Inscrições Deferidas – Portadores De Deficiência;
c) Inscrições Indeferidas (relação dos candidatos que tiveram as 
inscrições indeferidas por não efetuarem o pagamento da inscrição ou 
por outro motivo especificado).

2.8. Cabe ao candidato verificar no Edital de Deferimento de 
Inscrições se a sua inscrição foi confirmada, e caso não tenha sido, 
poderá, dentro do prazo estabelecido no item 9 do edital, impetrar 
recurso administrativo, apresentando suas alegações e documentação 
comprobatória de pagamento, se for o caso. Uma vez confirmada 
a inscrição e o pagamento, o seu nome passará a constar no Edital 
de Deferimento de Inscrições – Retificado e consequentemente no 
Edital de Convocação, retificado se for o caso, na forma do item 6.3. 
deste edital. 

2.9. Caso não entre com recurso em relação à inscrição indeferida 
e seu nome não conste do Edital de Convocação, o candidato NÃO 
poderá realizar a prova, não havendo alocação de candidatos no 
dia da prova.

2.10. Amparado pelas leis municipais nº 5.978/2015 e nº 6.221/2018, 
os candidatos doadores voluntários de sangue e aqueles cadastrados no 
Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, poderão 
requerer a isenção da taxa de inscrição, obedecendo aos seguintes 
procedimentos:

http://www.publiconsult.com.br/
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.jacarei.sp.gov.br
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2.10.1. O candidato que se enquadre em uma das situações descritas 
no item anterior e que quiser requerer a isenção da taxa de inscrição do 
concurso público deverá efetuar normalmente sua inscrição no site 
www.publiconsult.com.br, na forma estabelecida no item 2.2 deste 
Edital, deixando apenas de efetuar o pagamento do boleto bancário.
2.10.2. A seguir, deverá preencher corretamente o formulário constante 
do Anexo III – Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, 
juntando os seguintes documentos:
2.10.2.1. No caso de candidato doador voluntário de sangue:
a) cópia do RG e CPF;
b) documento expedido pela entidade coletora, onde deverá constar o 
nome completo do doador, CPF e os dados referentes à doação em 
período de 12 (doze) meses anteriores à publicação do edital do 
Concurso Público Municipal.
c) declaração assinada, nos moldes do Anexo III – Requerimento de 
Isenção da Taxa de Inscrição, de que as informações prestadas são 
verdadeiras, sob pena de sofrer as sanções dispostas na legislação em 
vigor.  
2.10.2.2. No caso de candidato cadastrado no Registro Nacional de 
Doadores Voluntários de Medula Óssea:
a) cópia do RG e CPF;
b) cópia da carteira de doador no Registro Nacional de Doadores 
Voluntários de Medula Óssea (REDOME) contendo o respectivo número 
de inscrição; 
c) declaração assinada, nos moldes do Anexo III – Requerimento de 
Isenção da Taxa de Inscrição, de que as informações prestadas são 
verdadeiras, sob pena de sofrer as sanções dispostas na legislação em 
vigor. 
2.10.3. O Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição deverá ser 
encaminhado, juntamente com a respectiva documentação, até o dia 17 
de fevereiro de 2022, pelo correio, através de SEDEX com AR (Aviso 
de Recebimento), seguindo o modelo do envelope abaixo:

À PUBLICONSULT ACP EPP.

Rua Milton Monzoni Wagner, 193 - CEP 18047-634 - Sorocaba/SP 

Ref.: PREFEITURA DE JACAREÍ - Concurso Público Nº 001/2022

Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição

Nome completo: (preencher) / Nº de Inscrição: (preencher) / Cargo: 
(preencher)

2.10.4. Não serão considerados pedidos de isenção ou redução 
solicitados fora do prazo, valendo como comprovação de envio no 
prazo, a data de postagem no correio. Também não será aceita a 
entrega condicional ou complementação de documentos ou a retirada 
de documentos após o período de inscrição.  
2.10.5. Caso o candidato utilize outro meio que não o estabelecido neste 
Edital terá indeferido seu requerimento de isenção ou redução da taxa 
de inscrição. 
2.10.6. Todas as informações prestadas no Anexo III – Requerimento 
de Isenção da Taxa de Inscrição e nas declarações firmadas são de 
inteira responsabilidade do candidato, assim como a idoneidade dos 
documentos encaminhados, tornando-se nulos todos os atos delas 
decorrentes, além de sujeitar-se o candidato às penalidades previstas 
em lei, em caso de irregularidade constatada. 
2.10.7. O candidato deverá, a partir das 18 horas do dia 23 de fevereiro 
de 2022, verificar no site www.publiconsult.com.br, o resultado do 
requerimento da isenção ou redução da taxa de inscrição.
2.10.8. O candidato que tiver seu pedido de isenção da taxa de 
inscrição deferido terá automaticamente sua inscrição efetivada, não 
havendo necessidade de qualquer outro procedimento. 
2.10.9. Caberá recurso administrativo no caso de indeferimento do 
requerimento de isenção da taxa de inscrição, na forma do item 9 deste 
edital.
2.10.10. O candidato que tiver a solicitação indeferida, e ainda assim 
queira participar do concurso público, deverá acessar o “Painel do 
Candidato” no site www.publiconsult.com.br, selecionar o Concurso 
Público nº 001/2022 da Prefeitura de Jacareí, clicar na guia “Gerar 2ª 
via do Boleto” e efetuar o pagamento do boleto bancário referente à 
taxa de inscrição até 08 de março de 2022.
2.10.11. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, não 
atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos legais, tenha 
obtido, por meio de fraude ou qualquer meio que evidencie má fé, 
a redução da taxa de inscrição de que trata o item 2.10 do presente 
edital. A eliminação importará a anulação da inscrição e dos demais 
atos praticados pelo candidato, sem prejuízo da aplicação de outras 

sanções cabíveis.  

3. DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
3.1. Serão considerados candidatos portadores de deficiência aqueles 
que se enquadrem nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto 
Federal Nº 3.298/99, na Lei Estadual nº 16.769/2018 e na Lei Municipal 
nº 4019/1997, sendo-lhes destinadas 10% das vagas a serem providas 
em cada cargo, na forma do art. 10, § 2º, da Lei Complementar nº 
13/1993, observada a classificação obtida no concurso público, exceto 
se o cargo exigir aptidão plena do candidato ou se suas atribuições 
forem incompatíveis com a deficiência apresentada pelo candidato.

3.2. Para se habilitar a concorrer às vagas deste concurso público 
como portador de deficiência, o candidato deverá efetuar sua inscrição 
na forma determinada no item 2.2, declarando ser portador de deficiência 
e especificando o código da CID (Classificação Internacional da 
Doença) nos campos específicos do formulário de inscrição. Após, 
deverá remeter através da EBCT – Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, por SEDEX ou carta com AR (Aviso de Recebimento), 
LAUDO MÉDICO, expedido no máximo até 1 ano antes da 
abertura do período de inscrições, atestando a espécie, o grau e 
o nível da deficiência, com expressa referência ao código da CID 
correspondente, até o dia 04 de março de 2022, seguindo o modelo 
do envelope abaixo:

DESTINATÁRIO: PUBLICONSULT ACP EPP. 

Rua Milton Monzoni Wagner, 193 - CEP 18047-634 - Sorocaba/SP 

Ref.: Prefeitura de Jacareí - Concurso Público Nº 001/2022

Portador de Deficiência - Laudo Médico 

Nome completo: (preencher) / Nº de Inscrição: (preencher) / Cargo: 
(preencher)

3.3. Será indeferido o pedido de inscrição como portador de deficiência 
do candidato que não observar os procedimentos e prazos estabelecidos 
neste edital, valendo como comprovação de envio no prazo, a data de 
postagem nos Correios. Também não será aceita a entrega condicional 
ou complementação de documentos ou a retirada de documentos após 
o período de inscrição. 
 
3.4. O candidato que tiver o pedido de inscrição como portador de 
deficiência indeferido ainda poderá participar do concurso público, 
desde que efetue o pagamento da inscrição, porém não concorrerá 
na condição de portador de deficiência, não podendo, posteriormente, 
alegar tal condição para reivindicar as prerrogativas constantes neste 
edital.

3.5. O candidato portador de deficiência que no ato da inscrição não 
declarar essa condição, não poderá impetrar recurso em favor de 
sua inscrição. O candidato que declarar falsamente a deficiência será 
excluído do concurso público, se confirmada tal ocorrência em qualquer 
fase deste certame, sujeitando-se às consequências legais pertinentes.

3.6. A nomeação dos candidatos portadores de deficiência se dará de 
acordo com a ordem de classificação geral do concurso público. Na 
ocorrência de desistência da vaga por candidato portador de deficiência 
classificado, a respectiva vaga será preenchida por outro portador de 
deficiência, respeitada a ordem de classificação da lista específica. 
Esgotadas as nomeações dos candidatos portadores de deficiência 
classificados, as vagas remanescentes serão revertidas para o 
cômputo geral de vagas oferecidas no concurso público, podendo ser 
preenchidas pelos demais candidatos aprovados, obedecida à ordem de 
classificação.

3.7. O candidato inscrito como portador de deficiência, por ocasião da 
convocação para a posse, será submetido à perícia médica com o Médico 
do Trabalho a fim de verificar a compatibilidade da sua deficiência com 
o exercício das atribuições do cargo, devendo apresentar na ocasião 
laudo médico original emitido por Médico Especialista acompanhado de 
eventuais relatórios/exames que comprovem a deficiência com emissão 
não superior a 01 (um) ano da data da nomeação. Caso se verifique 
a incompatibilidade entre a deficiência do candidato e as atividades 
a serem exercidas, perderá o direito à posse, sendo o candidato 
considerado inapto no exame admissional.

3.8. Exceto no que concerne às disposições supra referidas, a pessoa 

http://www.publiconsult.com.br/
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.publiconsult.com.br/
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portadora de deficiência participará deste concurso público em 
igualdade de condições com os demais candidatos, em especial no 
que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à pontuação 
mínima exigida para classificação.

4. DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A 
REALIZAÇÃO DA PROVA 
4.1. O candidato que necessitar de prova especial ou tratamento 
diferenciado no dia da realização da prova objetiva (tempo adicional 
para realização, fonte ampliada, prova em Braille, intérprete de LIBRAS, 
ledor, sala com condições especiais de uso ou acesso, etc.) deverá 
declarar e especificar estas necessidades nos campos específicos 
do formulário de inscrição, ao efetuar seu cadastramento e/ou 
inscrição no site para o referido concurso público. 

4.2. O candidato com deficiência visual deverá especificar, no 
formulário de inscrição, o pedido de confecção de prova em Braille, 
prova ampliada ou ledor, conforme sua necessidade. Os candidatos 
que optarem por realizar a prova em Braille deverão levar, para esse 
fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo ainda 
utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais amblíopes será 
oferecida prova ampliada ( fonte Arial – 24). 

4.3. O candidato com deficiência auditiva deverá especificar, no 
formulário de inscrição, se necessitará de intérprete de LIBRAS - 
Língua Brasileira de Sinais ou autorização para utilização de aparelho 
auricular. Caso o candidato use aparelho auditivo, deverá constar essa 
utilização no laudo médico encaminhado na forma do item 3.2 deste 
Edital.

4.4. O candidato com deficiência ou restrição física temporária deverá 
especificar, no formulário de inscrição, se necessitará de mobiliário 
adaptado ou de auxílio no manuseio da prova e transcrição de respostas.

4.5. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional 
deverá apresentar, no dia da realização da prova, laudo médico 
ou parecer emitido por especialista da área de sua deficiência 
justificando essa necessidade, expedido no máximo até 1 ano antes 
da abertura do período de inscrições, devidamente assinada sobre 
carimbo indicando o número da inscrição do profissional no conselho 
profissional equivalente.  O tempo adicional eventualmente concedido 
limitar-se-á a 1 hora.

4.6. O candidato que não solicitar a prova especial ou condições 
especiais para sua realização até o final do período de inscrições, 
na forma no item 4.1, não terá direito a realizar a prova adaptada às 
suas condições, reservando-se o direito de realizar a prova regular 
aplicada aos demais candidatos, independente do motivo alegado.

5. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO
5.1. O concurso público consistirá das seguintes fases de seleção: 
5.1.1. Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser 
aplicada a todos os candidatos.  
5.1.2. Prova de Títulos, de caráter classificatório, a ser aplicada a 
todos os cargos.  

6. DA DATA E HORÁRIOS ESTIMADOS PARA A APLICAÇÃO DA 
PROVA OBJETIVA
6.1. A Prova Objetiva será realizada no município de Jacareí, com 
data de aplicação prevista para 10 de abril de 2022 (domingo), nos 
seguintes horários:

HORÁRIO CARGOS

09h00 Professor – 36h, Professor – Artes e Professor – 
Educação Física.

14h00 Professor – 30h e Professor 30h – Educação Especial. 

6.2. A data prevista poderá ser alterada em virtude da quantidade de 
inscritos, da disponibilidade de locais para a realização das provas e de 
outros fatores supervenientes, preservando-se, no entanto, o período ou 
horário indicado para a aplicação das provas. 

6.3. A confirmação oficial acerca da data, horário e local de 
realização das provas objetivas dependerá da quantidade de inscritos 
e de vagas disponíveis nas escolas municipais ou outras, e ocorrerá 

através de Edital de Convocação a ser publicado nos sites  www.
publiconsult.com.br e www.jacarei.sp.gov.br, e no Boletim Oficial do 
Município de Jacareí (https://boletinsoficiais.geosiap.net/pmjacarei/
public/publicacoes).

6.4. Os candidatos que informarem endereço eletrônico (e-mail) 
por ocasião das inscrições serão também comunicados em caráter 
meramente informativo por este meio, não se responsabilizando a 
empresa pelo não recebimento do correio eletrônico em virtude de 
bloqueios de antivírus, firewall, spam ou outros problemas relacionados 
a configurações de computadores ao funcionamento da internet. 
Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento das 
informações acerca da data, horário e local de aplicação da prova, 
através dos meios de divulgação oficial.

7. DA PROVA OBJETIVA
7.1. A Prova Objetiva visa avaliar o grau de conhecimento teórico do 
candidato, necessário ao exercício das atribuições do cargo e será 
composta de 40 questões de múltipla escolha, que serão elaboradas 
de acordo com o Anexo II - Conteúdo Programático, sendo distribuídas 
e pontuadas na seguinte conformidade: 

DISCIPLINAS Nº DE 
QUESTÕES PESO

TOTAL DE 
PONTOS POR 
DISCIPLINA

TOTAL

Língua Portuguesa e 
Interpretação de Texto

Matemática e Raciocínio 
Lógico Quantitativo

Legislação de Ensino

Conhecimentos 
Específicos 

8

8

4

20

2,5

2

1

3

20

16

4

60

100

7.2. A bibliografia referencial indicada no Anexo II – Conteúdo 
Programático servirá como base para a elaboração das questões da 
prova objetiva e como parâmetro preponderante para dirimir eventuais 
recursos, não se atendo, no entanto, a elaboração das questões à 
bibliografia indicada. Eventuais links de sites e portais de acesso à 
bibliografia referencial através da internet serão indicados como mera 
forma de auxiliar o candidato, não se responsabilizando a empresa pela 
eventual supressão do conteúdo por parte do site, devendo o candidato 
buscar suprir o acesso por outra forma.
 
7.3. Na data determinada para a realização da prova os candidatos 
deverão se apresentar no local designado, sendo aconselhável 
antecedência de 1 hora do horário determinado para o início. Os 
portões serão fechados impreterivelmente no horário indicado 
para início da prova, indicado no item 6.1 deste Edital ou no Edital de 
Convocação para as Provas Objetivas, prevalecendo este último em 
caso de alteração dos horários por motivos supervenientes. Não será 
admitido no local de aplicação da prova, em nenhuma hipótese, os 
candidatos que se apresentarem após o horário estabelecido para o 
fechamento dos portões.

7.4. O ingresso ao local da prova será permitido apenas aos candidatos 
que estiverem munidos de caneta esferográfica azul ou preta e de 
documento de identidade original com foto, não sendo admitido 
no recinto de realização da prova o candidato que não o estiver 
portando. Não serão aceitos: cópia de documento de identidade, 
ainda que autenticada; protocolo; boletim de ocorrência; documentos 
com dados ou foto rasurada que não permitam identificar o portador; 
documentos com foto de criança; ou quaisquer outros documentos não 
relacionados. Entende-se por documento de identidade original com 
foto:
a) Cédula de Identidade (RG) expedida por Secretarias de Segurança 
Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 
Relações Exteriores etc.; 
b) Cédula de Identidade para Estrangeiros;
c) Cédula de Identidade fornecida por órgão ou conselhos de classe que, 
por força de Lei Federal, valham como documento de identidade (OAB, 
CRM, CREA, CRC etc.);
d) Certificado de Reservista;
e) Passaporte;
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
g) Carteira Nacional de Habilitação na forma do Código de Trânsito 
Brasileiro;
h) Documentos digitais com foto (CNH Digital, e-Título, DNI, etc.) - 
só serão aceitos caso consigam ser validados no ato pelos meios 

http://www.publiconsult.com.br/
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.jacarei.sp.gov.br/
https://boletinsoficiais.geosiap.net/pmjacarei/public/publicacoes
https://boletinsoficiais.geosiap.net/pmjacarei/public/publicacoes
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disponibilizados para autenticação (aplicativo Vio do SERPRO, site 
www.tse.jus.br, etc.), não se responsabilizando a empresa pela 
impossibilidade de validação em virtude de o site estar off-line, por falhas 
nos gestores dos aplicativos ou por falta de sinal da internet.
7.4.1. Os candidatos deverão cumprir as determinações do protocolo de 
ações referentes aos cuidados em relação à COVID-19, constantes do 
ANEXO V – Protocolo de ações em relação à COVID-19, não sendo 
admitida a presença sem o uso de máscara facial de proteção, 
dentre outras determinações a serem observadas no referido anexo. 

7.5. Não será admitido ou alocado em sala no dia da realização 
da prova objetiva o candidato cujo nome não conste no Edital de 
Deferimento de Inscrições, haja vista ter sido disponibilizado prazo 
hábil, na forma de recurso administrativo, para eventual resolução de 
pendências relativas à inscrição ou ao pagamento do boleto de inscrição, 
na forma do item 2.8 deste Edital.  

7.6. Ao ingressar no local designado para a realização da prova, o 
candidato deverá assinar a Lista de Presença que lhe será apresentada. 
Eventuais erros de digitação de nome, número de documento de 
identidade e data de nascimento deverão ser comunicados ao Fiscal 
de Prova para correção, o qual lavrará as alterações na Ata da Prova 
Objetiva. O candidato que não assinar a Lista de Presença ou não 
apresentar a documentação requerida não poderá realizar a prova e 
consequentemente será desclassificado.

7.7. A duração da prova será de 3 horas, já incluído o tempo destinado 
ao preenchimento do cartão de respostas. O candidato somente poderá 
entregar a prova depois de 1 hora do seu início.

7.8. A inviolabilidade das provas será comprovada no local de sua 
realização, sendo escolhidos dois candidatos, no mínimo, para 
rompimento do lacre dos malotes, e um candidato por sala, no mínimo, 
para rompimento do lacre dos envelopes das provas, os quais lavrarão 
declaração neste sentido nos respectivos termos e atas.

7.9. Ao receber o Caderno de Provas, o candidato deverá efetuar sua 
conferência antes de começar a resolução, verificando no cabeçalho 
se todas as folhas correspondem ao cargo para o qual se inscreveu; 
a seguir deverá verificar se o mesmo possui 40 questões objetivas de 
múltipla escolha; por fim, o candidato deverá verificar se não há falha 
de impressão que prejudique a leitura do texto, gráficos ou ilustrações. 
Caso o Caderno de Provas esteja incompleto ou possuir qualquer 
defeito, ou a prova não seja referente ao cargo para o qual se inscreveu, 
o candidato deverá solicitar ao Fiscal da Prova que o substitua, não 
cabendo reclamações posteriores neste sentido. 

7.10. O candidato deverá, ao receber o cartão de respostas, efetuar a 
conferência dos seus dados impressos. Havendo divergência, deverá 
solicitar a substituição ao Fiscal de Prova, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido. O candidato que utilizar o Cartão de 
Respostas de outro candidato será desclassificado.

7.11. O candidato deverá utilizar o rascunho do cartão de respostas 
no verso da página de instruções do Caderno de Questões para 
assinalar as suas respostas antes de transcrevê-las para o Cartão de 
Respostas de forma definitiva.

7.12. As questões da prova objetiva deverão ser respondidas no Cartão 
de Respostas, preenchendo-se totalmente o campo indicativo da letra 
correspondente à opção de resposta escolhida com caneta esferográfica 
azul ou preta. O Cartão de Respostas somente terá validade se estiver 
assinado pelo candidato no campo e não poderá ser rasurado, amassado 
ou perfurado, caso contrário, as respostas serão anuladas. 

7.13. O candidato deverá entregar, ao final da prova, o Caderno de 
Questões, juntamente com o Cartão de Respostas, levando consigo 
o rascunho do cartão de respostas para efetuar a conferência com 
o Gabarito da Prova Objetiva. O candidato que, ao final da prova, 
não entregar o Caderno de Questões ou o Cartão de Respostas 
devidamente assinado, será DESCLASSIFICADO.

7.14. Durante a realização da prova:
a) não será admitida a permanência de candidatos sem camisa, 
camiseta ou similar, nem a utilização de óculos escuros, bonés, chapéus 
e similares;
b) não será permitida nenhuma espécie de comunicação entre os 

candidatos, ou mesmo manifestações isoladas, exceto para chamar o 
Fiscal de Prova quando necessário;
c) não será permitido o porte ou a consulta de nenhuma espécie de livro, 
revista, folheto ou qualquer compêndio, bem como qualquer espécie de 
anotação ou a utilização de outros meios ilícitos para a realização da 
prova, inclusive tentar visualizar a prova ou o Cartão de Respostas de 
outro candidato;
d) será permitido exclusivamente o uso de caneta esferográfica azul ou 
preta;
e) não será permitido o uso de lápis, borracha, régua, compasso, 
transferidor, calculadora, notebook, tablet, telefone celular, fone de 
ouvido, relógio de pulso ou equipamentos similares a estes, bem como 
outros que, a juízo do Fiscal de Prova, possam ensejar prejuízos à 
isonomia entre os candidatos;
f) os telefones celulares e similares deverão ter a bateria retirada 
ou serem desligados (inclusive despertador), acondicionados e 
lacrados no invólucro de segurança que será entregue pelo Fiscal 
de Prova; o telefone celular, relógio ou equipamentos similares não 
poderão emitir qualquer sinal sonoro durante a realização da prova; 
se tal ocorrer, o candidato será imediatamente desclassificado e 
retirado da sala;
g) não será permitido ao candidato portar arma, fumar ou utilizar-se de 
bebida alcoólica ou substâncias ilegais;
h) não será permitido ao candidato levantar-se, exceto no momento da 
entrega da prova; caso necessite utilizar o sanitário, deverá solicitar ao 
Fiscal de Prova, que designará um Auxiliar de Coordenação para 
acompanhá-lo, devendo durante o percurso manter-se em silêncio, 
podendo antes e depois da entrada no sanitário sofrer revista;
i) a candidata que estiver amamentando deverá levar acompanhante 
responsável pela guarda da criança, não havendo prorrogação de 
horário da duração da prova para a candidata nesta situação.
j) após entregar a prova, o candidato deverá se retirar do prédio em que 
foi realizada, não podendo permanecer no pátio, banheiro, corredores ou 
qualquer área interna do recinto. 

7.15. Será excluído do concurso público e DESCLASSIFICADO o 
candidato que:
a) praticar qualquer das condutas vedadas no item anterior, sendo-lhe 
retirada a prova e lavrada a circunstância de sua desclassificação na 
Ata de Prova;
b) não comparecer para a realização da prova, conforme convocação 
oficial, seja qual for o motivo alegado;
c) apresentar-se fora de local, data e/ou do horário estabelecidos no 
Edital de Convocação;
d) não apresentar o documento de identificação conforme previsto neste 
Edital;
e) não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões ou 
determinadas pelo Fiscal de Prova ou pelo Coordenador Geral;
f) não devolver ao Fiscal de Prova, segundo critérios estabelecidos 
neste Edital, o Caderno de Questões, o cartão de respostas ou qualquer 
material de aplicação e de correção das provas;
g) ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas 
de respostas e/ou cadernos de questões;
h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
i) tratar com descortesia ou de forma violenta os demais candidatos ou 
qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova;
j) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter 
aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso 
público; 
k) a juízo do Coordenador do local de aplicação das provas, deixar de 
cumprir as determinações do protocolo de ações referentes aos cuidados 
em relação à COVID-19, constantes do Anexo V – Protocolo de ações 
em relação à COVID-19
l) for constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, 
grafológico ou por investigação policial, ter-se utilizado procedimentos 
ilícitos, sendo suas provas anuladas e automaticamente eliminado do 
concurso público.

7.16. O candidato deverá lavrar na Ata da Prova Objetiva eventual 
circunstância que considere irregular em relação à aplicação das provas, 
sendo este o instrumento para análise e deliberação em relação ao fato, 
não sendo considerado posterior contestação contra os procedimentos 
de aplicação da prova objetiva que não tiver respaldado pela prévia 
lavratura em ata.

7.17. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova 
será de sua exclusiva responsabilidade. Ocorrendo alguma emergência, 
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o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao 
médico de sua confiança. A Equipe de Coordenação responsáveis pela 
aplicação das provas dará todo apoio que for necessário. Caso exista 
a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou 
hospitalar, não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado 
do concurso público.

7.18. Os últimos candidatos a encerrarem as provas em cada sala 
(em quantidade mínima de dois), deverão permanecer para atestar o 
fechamento do envelope contendo a documentação referente às provas, 
devendo:
a) conferir a quantidade de cartões de respostas com a lista de presença;
b) verificar se todos os campos da lista de presença estão assinados ou 
contém a inscrição “ausente”, se for o caso;
c) verificar se a ata da prova registra a quantidade correta de candidatos 
ausentes e presentes, bem como outras ocorrências lavradas pelo Fiscal 
de Prova, assinando-a em conjunto com este;
d) assinar o verso dos cartões de respostas de todos os candidatos 
presentes;
e) assinar o verso dos cartões de respostas dos candidatos ausentes, 
após a inutilização dos campos destinados ao registro das respostas;
f) verificar a inserção no envelope de fechamento, da lista de presença, 
dos cartões de respostas e da ata da prova, e assinar o lacre do envelope 
com o Fiscal de Prova. 
7.18.1. O candidato que se recusar a participar dos procedimentos 
de lacração do envelope de sua sala, será DESCLASSIFICADO 
do concurso público. Neste caso, o Fiscal de Prova chamará o 
Coordenador e/ou o Auxiliar de Coordenação para lavrar o evento na Ata 
da Prova e executar os procedimentos de lacração do envelope.

7.19. Eventuais casos omissos, situações e circunstâncias supervenientes 
referentes a aplicação das provas serão dirimidas pelo Coordenador 
Geral, que é a autoridade competente in loco para efetuar as gestões 
que julgar necessárias ao bom andamento dos procedimentos.

7.20. A partir das 20 horas do dia da aplicação das Provas Objetivas, 
o candidato poderá consultar o Gabarito e o Caderno de Provas no site 
www.publiconsult.com.br. O Gabarito poderá ser acessado através 
do “Painel do Candidato”, na área de “Editais e Publicações” do 
respectivo concurso público. O Caderno de Provas poderá ser 
acessado através do “Painel do Candidato” na área de “Anexos” 
do respectivo concurso público, e ficará disponível para consulta 
exclusivamente durante o prazo de interposição de recursos contra 
questões e gabarito. Não serão informados resultados por telefone ou 
outro meio de comunicação.

7.21. A pontuação do candidato na Prova Objetiva será obtida através 
do somatório das notas obtidas em cada disciplina da prova; os pontos 
referentes a cada disciplina serão obtidos através da multiplicação da 
quantidade de respostas corretas pelo peso respectivo da disciplina, 
conforme o item 7.1 deste edital.

7.22. Será considerado CLASSIFICADO na Prova Objetiva, o candidato 
que obtiver no mínimo 50 pontos. 

7.23. Será considerado DESCLASSIFICADO na Prova Objetiva, o 
candidato:
a) ausente;
b) que obtiver menos de 50 pontos;
c) que for excluído pelo Fiscal de Sala pelo descumprimento das 
disposições deste edital no dia da realização da prova;
d) que apresentar informação ou documentação considerada pela Banca 
Examinadora ou pela Comissão de Concurso Público como irregular para 
comprovação da inscrição, comprovação de requisitos ou identificação 
no dia das provas.  
e) que, a juízo do Coordenador do local de aplicação das provas, deixar 
de cumprir as determinações do protocolo de ações referentes aos 
cuidados em relação à COVID-19, constantes do Anexo V – Protocolo 
de ações em relação à COVID-19.

8. DA PROVA DE TÍTULOS
8.1. A Prova de Títulos, de caráter classificatório, exclusivamente 
para os cargos constantes do item 5.1.2 deste edital, consistirá na 
apresentação de títulos relacionados às respectivas áreas de atuação. 

8.2. Os títulos deverão indicar a carga horária, histórico do curso e 
apresentar direta relação com as atribuições do cargo para o qual se 

inscreveu o candidato, terem sido expedidos por instituição de ensino 
autorizada ou reconhecida pelo Ministério da Educação constante 
do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação 
Superior (http://emec.mec.gov.br/), e serão pontuados da seguinte 
forma:

COMPROVANTE DE TITULAÇÃO PONTOS
CERTIFICADO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NÍVEL DE PÓS-

GRADUAÇÃO LATO SENSU (até 3 certificados devidamente 
registrados, com carga horária mínima de 360 horas, cada); 

ou certidão/declaração comprobatória da conclusão do curso 
contendo a data conclusão. Tanto o certificado quanto a certidão/

declaração devem mencionar a área de conhecimento do 
curso e serem acompanhados do respectivo histórico escolar 
(exceto nos casos de certificado de residência médica), do 

qual deve constar, obrigatoriamente e explicitamente: I - ato 
legal de credenciamento da instituição, nos termos do artigo 2º 
da Resolução; II - identificação do curso, período de realização, 
duração total, especificação da carga horária de cada atividade 

acadêmica; III - elenco do corpo docente que efetivamente ministrou 
o curso, com sua respectiva titulação, na forma da Resolução CNE/

CES nº 1/2018 (máximo - 3 títulos)

2

DIPLOMA DE MESTRADO (devidamente registrado) ou certidão/
declaração comprobatória da obtenção do título, contendo a data 
da homologação do título ou da homologação da ata de defesa 

(máximo - 1 título)
10

DIPLOMA DE DOUTORADO (devidamente registrado) ou certidão/
declaração comprobatória da obtenção do título, contendo a data 
da homologação do título ou da homologação da ata de defesa 

(máximo - 1 título)
10

8.3. Os comprovantes da titulação (certificado/declaração e histórico 
escolar), serão entregues exclusivamente ao final da realização das 
provas objetivas, para o respectivo Fiscal de Sala, através de cópia 
frente-verso autenticada em cartório ou no Atende Bem (conforme 
item 8.3.1), capeados com o formulário constante do Anexo IV - 
Protocolo de Entrega de Títulos, devidamente preenchido e assinado. 

8.3.1. Caso o candidato opte por autenticação da cópia no Atende 
Bem, deverá levar o título original e cópia simples para autenticação no 
período de 16/03/2022 a 08/04/2022, das 8h às 16h (apenas nos dias 
úteis). O Atende Bem está situado à Praça dos Três Poderes, 73, 
Centro, Jacareí/SP.

8.4. Não serão aceitos certificados em seu original. Não serão aceitos 
comprovantes da titulação apresentados fora da data e dos moldes 
acima estipulados, não cabendo recurso ao candidato, nessa 
hipótese.

8.5. Serão analisados pela Banca Examinadora do Concurso 
Público nº 001/2022 apenas os títulos apresentados pelos candidatos 
classificados na Prova Objetiva.

8.6. Caso deferidos os títulos, as respectivas pontuações serão 
somadas às notas obtidas pelos candidatos na Prova Objetiva.

8.7. O Edital de Resultado da Análise de Títulos, contendo a 
pontuação dos títulos deferidos, bem como os títulos indeferidos pela 
Banca Examinadora com as respectivas justificativas, serão divulgados 
nos sites  www.publiconsult.com.br e www.jacarei.sp.gov.br, e no 
Boletim Oficial do Município de Jacareí (https://boletinsoficiais.
geosiap.net/pmjacarei/public/publicacoes).

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1. Caberá recurso administrativo:
9.1.1. Nos 2 dias úteis seguintes à data das respectivas divulgações, 
em relação:
a) ao Edital de Abertura de Inscrições;
b) ao Edital de Indeferimento das Requisições de Isenção de 
Inscrição;
c) ao Edital de Indeferimento de Inscrições;
d) à Prova Objetiva.
9.1.2. Nos 5 dias corridos contados da publicação do Edital de 
Classificação Provisória no Boletim Oficial do Município, o candidato 
poderá apresentar recurso, o qual só será admitido em caso de correção 
de notório erro de fato; caso provido o recurso, a classificação final 
poderá eventualmente ser alterada, caso se verifique a ocorrência 
de algum lapso exclusivamente formal que tenha alterado a correta 
alocação dos candidatos nas listagens classificatórias, o que será objeto 
de divulgação de Edital de Classificação Final, após anuência da 
Banca Examinadora e da Comissão do Concurso Público. 

http://www.publiconsult.com.br/
http://emec.mec.gov.br/
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.jacarei.sp.gov.br/
https://boletinsoficiais.geosiap.net/pmjacarei/public/publicacoes
https://boletinsoficiais.geosiap.net/pmjacarei/public/publicacoes
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9.2. Os recursos administrativos deverão ser efetuados exclusivamente 
através do site www.publiconsult.com.br. Para interposição do recurso, 
o candidato deverá, no site referido, acessar o PAINEL DO CANDIDATO 
informando seu CPF e senha, selecionar o Concurso Público Nº 
001/2022 da Prefeitura de Jacareí, e após, clicar no link do recurso 
que será disponibilizado somente durante o prazo estabelecido no item 
9.1. A partir daí, será aberto o formulário de recurso que deverá ser 
completado com os dados requisitados e, no qual deverão ser oferecidas 
as razões do recurso, de forma objetiva e devidamente embasadas.

9.3. O embasamento referente aos recursos da Prova Objetiva deverá 
referenciar a bibliografia eventualmente utilizada de forma completa 
(obra, autor, páginas), devendo-se, quando possível, disponibilizar o link 
para acesso das informações ofertadas, não sendo possível, no entanto, 
anexar arquivos de qualquer formato. Prevalecerá na análise dos 
recursos a bibliografia referencial indicada no conteúdo programático e/
ou no enunciado da questão, em relação a qualquer outra apresentada. 
Lapsos de indicação de datas e numeração de páginas de obras de 
referência e normas, bem como pequenos erros de impressão, não 
terão o condão de anular questões cujo conteúdo esteja elaborado 
de forma a não prejudicar o entendimento geral dos candidatos. Tais 
situações serão eventualmente deliberadas pela Banca Examinadora 
do Concurso Público.

9.4. Serão INDEFERIDOS os recursos:
a) que, segundo análise da Banca Examinadora, não tiverem o condão 
de alterar a resposta divulgada no gabarito;
b) interpostos através de e-mail, fax ou por outras formas, meios e 
prazos não estipulados neste Edital;
c) que não se referirem à questão indicada no formulário do recurso;
d) que não apresentarem requerimento específico (anulação ou mudança 
de alternativa);
e) que não apresentarem fundamentação e/ou embasamento 
bibliográfico;
f) que não corresponderem à fase recursal em curso, no momento da 
sua interposição;
g) que pleitearem alternativa de resposta igual à divulgada no Gabarito. 

9.5. O provimento de recursos interpostos dentro das especificações 
poderá, eventualmente, alterar a nota e/ou classificação inicial obtida 
pelos candidatos para uma nota e/ou classificação superior ou inferior; 
ou ainda acarretar a classificação e/ou desclassificação de candidatos 
em virtude da alteração das suas notas em relação à pontuação mínima 
exigida para a classificação.

9.6. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas das provas 
objetivas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova. As 
questões que, em virtude dos recursos apresentados, tiverem resposta 
alterada, acarretarão o reprocessamento do resultado, podendo alterar 
a ordem de classificação provisória dos candidatos. 

9.7. O Edital de Resultado dos Recursos, contendo as deliberações 
decorrentes de recursos interpostos, será publicado nos sites www.
publiconsult.com.br e www.jacarei.sp.gov.br, juntamente com os 
editais contendo eventuais retificações dos resultados relativos àquela 
fase e o Gabarito - Retificado, se for o caso.

9.8. A análise da deliberação de cada recurso será disponibilizada ao 
recorrente impetrante na área de “Recursos” do Painel do Candidato, 
no site www.publiconsult.com.br. O relatório analítico dos recursos de 
cada fase do concurso público, contendo as razões das deliberações 
da Banca Examinadora, será anexado ao Relatório Final do Concurso 
encaminhado à Prefeitura de Jacareí. 

10. DA PONTUAÇÃO, DA CLASSIFICAÇÃO E DO DESEMPATE
10.1. A pontuação da Prova Objetiva será apurada através do somatório 
dos pontos obtidos pelo candidato em cada disciplina da prova; a 
pontuação referente a cada disciplina será obtida pela multiplicação da 
quantidade de respostas corretas pelo peso respectivo da disciplina, 
conforme o item 7.1 deste edital, sendo CLASSIFICADO o candidato 
que obtiver pontuação equivalente àquela indicada no item 7.22 do 
edital.

10.2. No caso de empate na classificação, será processado o 
desempate tendo preferência, sucessivamente, o candidato:
a) com idade mais elevada, desde que igual ou superior a 60 anos, entre 

aqueles na mesma faixa etária e frente aos demais candidatos, nos 
termos da Lei Federal nº 10.741/2003;
b) que obtiver maior pontuação na Prova de Títulos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos 
Específicos; 
d) que obtiver a maior pontuação nas questões de Legislação de Ensino;
e) que obtiver a maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa e 
Interpretação de Textos;
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos; 
g) vencedor de sorteio público a ser realizado pela Comissão do 
Concurso Público, caso persista o empate após a aplicação dos 
critérios precedentes.

10.3. O Edital de Classificação Provisória será publicado nos sites 
www.publiconsult.com.br e www.jacarei.sp.gov.br e no Boletim 
Oficial do Município de Jacareí (https://boletinsoficiais.geosiap.net/
pmjacarei/public/publicacoes), sendo apresentado da seguinte forma:
a) ANEXO I - CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA - GERAL;  
b) ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA - CANDIDATOS COM 
DEFICIÊNCIA;
c) ANEXO III - CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS (contemplando 
apenas o número de inscrição dos candidatos e a respectiva pontuação).

10.4. O Edital de Classificação Final será publicado nos sites  www.
publiconsult.com.br e www.jacarei.sp.gov.br e, juntamente com a 
homologação do concurso público, no Boletim Oficial do Município 
de Jacareí (https://boletinsoficiais.geosiap.net/pmjacarei/public/
publicacoes), sendo apresentado da seguinte forma:
a) ANEXO I - CLASSIFICAÇÃO FINAL - GERAL; 
b) ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO FINAL - CANDIDATOS COM 
DEFICIÊNCIA.

10.5. Da Classificação Final não caberá recurso administrativo, 
porém a mesma poderá eventualmente ser alterada caso se verifique 
a ocorrência de algum lapso exclusivamente formal que tenha alterado 
a correta alocação dos candidatos nas listagens classificatórias, o que 
será objeto de divulgação de Edital de Classificação Final - Retificado 
contendo as devidas razões, após anuência da Banca Examinadora e 
da Comissão do Concurso Público, através dos mesmos meios de 
divulgação dos editais de classificação final.

10.6. Poderá o Secretário de Administração e Recursos Humanos 
nos casos de interesse público avocar a competência da decisão final 
quanto aos recursos, na forma do § 2º do art. 25 do Decreto n° 639/2003 
alterado pelo Decreto nº 994/2020. 

11. DA CONVOCAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS PARA 
PROVIMENTO DO CARGO
11.1. O candidato aprovado será empossado apenas se atender 
às seguintes exigências, a serem comprovadas por ocasião da 
nomeação:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado; ou gozar das prerrogativas 
previstas no artigo 12 da Constituição Federal e demais disposições 
legais, no caso de estrangeiro ou cidadão português a quem tenha sido 
deferida a igualdade nas condições previstas pelo Decreto Federal nº 
70.436/72;
b) ter idade mínima de 18 anos completos; atender as condições de 
escolaridade e demais requisitos prescritos para o cargo, determinados 
no item 1.1 deste edital;
c) gozar de saúde física e mental compatíveis com as atividades a serem 
desempenhadas no exercício do cargo, comprovada em prévia inspeção 
médica oficial;
d) estar quite com o Serviço Militar se for do sexo masculino;
e) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
f) estar com o CPF regularizado junto à Receita Federal;
g) estar no gozo dos direitos civis e políticos;
h) não registrar antecedentes criminais em que tenha sido condenado 
por crime doloso nem estar cumprindo pena em liberdade; 
i) Não ter sido condenado por crime contra o patrimônio ou a 
Administração Pública, nem ter sido demitido por ato de improbidade 
“a bem do serviço público” mediante decisão transitada em julgado em 
qualquer esfera governamental;
j) Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública que impossibilite acumulação de cargos, 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;

http://www.publiconsult.com.br/
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.jacarei.sp.gov.br
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.jacarei.sp.gov.br
https://boletinsoficiais.geosiap.net/pmjacarei/public/publicacoes
https://boletinsoficiais.geosiap.net/pmjacarei/public/publicacoes
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.jacarei.sp.gov.br
https://boletinsoficiais.geosiap.net/pmjacarei/public/publicacoes
https://boletinsoficiais.geosiap.net/pmjacarei/public/publicacoes
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k) não ser aposentado por invalidez, não estar em idade de aposentadoria 
compulsória (75 anos ou mais) ou receber proventos de aposentadoria 
decorrentes dos artigos 40, 42 e 142, ressalvados os casos que permitam 
a acumulação dos proventos com a remuneração de cargos, empregos, 
funções, cargos eletivos e cargos em comissão declarados em lei de 
livre nomeação e exoneração, na forma da Constituição Federal.

11.2. A comprovação dos referidos requisitos é essencial para a 
posse, devendo o candidato classificado se apresentar a Diretoria 
de Recursos Humanos da Prefeitura de Jacareí, munido dos 
documentos originais e respectivas cópias exigidas no ato da 
convocação, a seguir: 
a) Carteira de Identidade (RG);
b) Comprovação de situação cadastral no CPF;
c) Certidão de PIS/PASEP ativo;
d) Título de eleitor e Certidão de quitação eleitoral emitida pelo site do 
Tribunal Eleitoral;
e) Certificado de Reservista;
f) Carteira Nacional de Habilitação em vigor, quando for requisito para 
o cargo;
g) Carteira de Trabalho e Previdência Social com cópia da página da 
foto e da página da identificação; cópia de todos os registros de cargos 
anteriores ou extrato do CNIS – Cadastro Nacional de Informações 
Sociais expedido pelo site www.meuinss.gov.br;
h) Certidão de Nascimento, ou Casamento, ou Casamento com 
Averbação (se separado ou divorciado);
i) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos ou inválidos de 
qualquer idade e respectivos CPF;
j) Atestado de Vacinação atualizado dos filhos menores de 5 anos;
k) Comprovante de escolaridade do candidato e outras exigências 
previstas no edital do concurso público (diplomas, certificados, CNH, 
etc., conforme requisitos mínimos do cargo);
l) Comprovante de residência atualizado (emitido no prazo máximo de 
90 dias);
m) Declaração de não cumulatividade de cargos, empregos e funções 
públicas ou de proventos de aposentadoria (a ser fornecido pela 
Prefeitura).
n) Consulta qualificação cadastral E-social a ser emitido no http://
consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml.

11.3. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem a 
apresentação apenas das suas fotocópias, mesmo que autenticadas.

11.4. Os candidatos classificados serão convocados a critério da 
Administração, conforme o número de vagas existentes, seguindo 
rigorosamente a ordem de classificação, respeitando-se o limite das 
vagas destinadas aos candidatos com deficiência, na forma do item 3 
deste edital.

11.5. A convocação ocorrerá por meio de portaria de nomeação publicada 
no Boletim Oficial do Município de Jacareí (https://boletinsoficiais.
geosiap.net/pmjacarei/public/publicacoes), facultado o envio de 
e-mail ou contato por telefone, caso não se localize o candidato 
através dos meios precedentes, sendo obrigação do candidato 
classificado manter atualizados seus dados cadastrais junto a Diretoria 
de Recursos Humanos da Prefeitura de Jacareí durante a validade 
do concurso público, não lhe cabendo qualquer reclamação caso 
não seja possível ao órgão competente convocá-lo por falta da referida 
atualização.  

11.6. O candidato formalmente convocado que não se apresentar 
no prazo determinado, ou que deixar de fornecer qualquer um dos 
documentos comprobatórios, perderá o direito à vaga, prosseguindo-
se à nomeação dos demais candidatos aprovados, observada a ordem 
classificatória.

11.7. Somente será investido no cargo o candidato que for julgado apto 
física e mentalmente para o seu exercício, após submeter-se a exames 
médicos, de caráter eliminatório, a serem realizados por ocasião da 
convocação por médico designado pela Administração. O candidato 
cuja deficiência for considerada incompatível com o desempenho das 
atividades será desclassificado.

11.8. A inexatidão das informações ou irregularidade nos documentos 
apresentados por ocasião da posse, mesmo que constatadas após a 
nomeação, acarretarão processo administrativo visando à nulidade 
do provimento da vaga, sem prejuízo de outras medidas de ordem 

administrativa, civil e criminal contra o candidato que promover a fraude 
documental.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
12.1. A inscrição do candidato implica a aceitação de todas as disposições 
estabelecidas neste edital e na legislação vigente, não podendo alegar 
desconhecimento de qualquer natureza. 

12.2. Qualquer regra prevista neste edital poderá ser alterada antes da 
realização das provas, mediante a divulgação oficial do item atualizado. 
Alterações de natureza meramente formal, relativas à retificação de 
erros ou lapsos, serão efetuadas através de publicação de Edital de 
Abertura de Inscrições - Retificado nos sites www.publiconsult.
com.br e  www.jacarei.sp.gov.br. Além da publicação através dos 
meios especificados, são matérias de publicação obrigatória no Boletim 
Oficial do Município de Jacareí (https://boletinsoficiais.geosiap.net/
pmjacarei/public/publicacoes).
a) O Edital de Abertura de Inscrições - Completo;
b) Eventuais retificações no Edital de Abertura de Inscrições que 
impliquem em alteração substanciais nas condições de inscrição, 
preparação, aplicação ou participação nas provas por parte dos 
candidatos, as quais serão divulgadas através de Edital de Retificação; 
c) O Edital de Convocação para as Provas - Completo;
d) O Edital de Classificação Provisória – Completo;
e) O Edital de Classificação Final - Completo;
f) A homologação do concurso público por parte da autoridade 
competente. 

12.3. A execução dos serviços técnicos referentes a este concurso 
público, incluindo a elaboração das provas, sua aplicação e correção, 
bem como a classificação dos candidatos aprovados, ficará sob 
responsabilidade da empresa Publiconsult ACP EPP, devidamente 
contratada para tal fim.

12.4. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão do Concurso 
Público nomeada pela Portaria nº 3.807/2020, ad referendum do 
Secretário de Administração e Recursos Humanos. 

12.5. A versão integral do presente edital estará disponível para consulta 
nos sites www.publiconsult.com.br e www.jacarei.sp.gov.br,  e no 
Boletim Oficial do Município de Jacareí (https://boletinsoficiais.
geosiap.net/pmjacarei/public/publicacoes).

Jacareí, 11 de fevereiro de 2022. 
BRUNO DE MORAES CASTRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS

Professor - 
Artes

Descrição das atribuições Lei Complementar nº 83/2015

Atuação: Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano. 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino, preparando estratégias para 

o aprendizado satisfatório dos alunos, levando em conta o 
desenvolvimento intelectual e global dos mesmos. Efetuar 

testes, avaliações físicas, desenvolver programas esportivos de 
acordo com as características individuais e capacidade física 

de alunos, bem como ministrar aulas; participar da elaboração 
da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; responsabilizar-se 

pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar 

os dias letivos e horas-aula estabelecidos; colaborar com 
as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; atender convocações feitas pela Direção da 

Escola e/ou Secretaria Municipal de Educação, para tratar de 
assuntos de interesse dos alunos, visando a aprendizagem; 
ministrar as aulas específicas de acordo com sua formação/
habilitação, além de participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; observar alunos de rendimento lento, e preparar 

estratégias para motivar o aprendizado; promover a prática da 
ginástica e outros exercícios físicos; realizar jogos em geral, 

entre estudantes e outros, ensinando-lhes os princípios e regras 
técnicas; orientar a execução de técnicas esportivas; contribuir 
com o ensinamento do desenvolvimento harmônico do corpo e 
a manutenção de boas condições físicas e mentais; zelar pela 

ordem e manutenção nos locais de trabalho; desempenhar 
tarefas afins. 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml
https://boletinsoficiais.geosiap.net/pmjacarei/public/publicacoes
https://boletinsoficiais.geosiap.net/pmjacarei/public/publicacoes
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.jacarei.sp.gov.br/
https://boletinsoficiais.geosiap.net/pmjacarei/public/publicacoes
https://boletinsoficiais.geosiap.net/pmjacarei/public/publicacoes
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.jacarei.sp.gov.br
https://boletinsoficiais.geosiap.net/pmjacarei/public/publicacoes
https://boletinsoficiais.geosiap.net/pmjacarei/public/publicacoes
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Professor 
– Educação 

Física

Descrição das atribuições Lei Complementar nº 83/2015

 Atuação: Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano. 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino, preparando estratégias para 

o aprendizado satisfatório dos alunos, levando em conta o 
desenvolvimento intelectual e global dos mesmos. Efetuar 

testes, avaliações físicas, desenvolver programas esportivos de 
acordo com as características individuais e capacidade física 
de alunos, bem como ministrar aulas; participar da elaboração 

da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino; responsabilizar-se 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 

recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar 
os dias letivos e horas-aula estabelecidos; colaborar com 
as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade; atender convocações feitas pela Direção da Escola 
e/ou Secretaria Municipal de Educação, para tratar de assuntos 

de interesse dos alunos, visando a aprendizagem; ministrar 
as aulas específicas de acordo com sua formação/habilitação, 
além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
observar alunos de rendimento lento, e preparar estratégias para 
motivar o aprendizado; promover a prática da ginástica e outros 

exercícios físicos; realizar jogos em geral, entre estudantes e 
outros, ensinando-lhes os princípios e regras técnicas; orientar a 
execução de técnicas esportivas; contribuir com o ensinamento 

do desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção 
de boas condições físicas e mentais; zelar pela ordem e 

manutenção nos locais de trabalho; desempenhar tarefas afins. 

Professor 
30h

Descrição das atribuições Lei Complementar nº 83/2015

Atuação: Educação Infantil.

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino, preparando estratégias para 

o aprendizado satisfatório dos alunos, levando em conta o 
desenvolvimento intelectual e global dos mesmos. Efetuar 

testes, avaliações físicas, desenvolver programas esportivos de 
acordo com as características individuais e capacidade física 
de alunos, bem como ministrar aulas; participar da elaboração 

da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino; responsabilizar-se 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 

recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar 
os dias letivos e horas-aula estabelecidos; colaborar com 
as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade; atender convocações feitas pela Direção da Escola 
e/ou Secretaria Municipal de Educação, para tratar de assuntos 

de interesse dos alunos, visando a aprendizagem; ministrar 
as aulas específicas de acordo com sua formação/habilitação, 
além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
observar alunos de rendimento lento, e preparar estratégias para 
motivar o aprendizado; promover a prática da ginástica e outros 

exercícios físicos; realizar jogos em geral, entre estudantes e 
outros, ensinando-lhes os princípios e regras técnicas; orientar a 
execução de técnicas esportivas; contribuir com o ensinamento 

do desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção 
de boas condições físicas e mentais; zelar pela ordem e 

manutenção nos locais de trabalho; desempenhar tarefas afins. 

Professor 
30h – 

Educação 
Especial

Descrição das atribuições Lei Complementar nº 83/20015

 Atuação: Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano. 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino, preparando estratégias para 

o aprendizado satisfatório dos alunos, levando em conta o 
desenvolvimento intelectual e global dos mesmos. Efetuar 

testes, avaliações físicas, desenvolver programas esportivos de 
acordo com as características individuais e capacidade física 
de alunos, bem como ministrar aulas; participar da elaboração 

da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino; responsabilizar-se 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 

recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar 
os dias letivos e horas-aula estabelecidos; colaborar com 
as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade; atender convocações feitas pela Direção da Escola 
e/ou Secretaria Municipal de Educação, para tratar de assuntos 

de interesse dos alunos, visando a aprendizagem; ministrar 
as aulas específicas de acordo com sua formação/habilitação, 
além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
observar alunos de rendimento lento, e preparar estratégias para 
motivar o aprendizado; promover a prática da ginástica e outros 

exercícios físicos; realizar jogos em geral, entre estudantes e 
outros, ensinando-lhes os princípios e regras técnicas; orientar a 
execução de técnicas esportivas; contribuir com o ensinamento 

do desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção 
de boas condições físicas e mentais; zelar pela ordem e 

manutenção nos locais de trabalho; desempenhar tarefas afins. 

Professor 
36h

Descrição das atribuições Lei Complementar nº 83/2015

 Atuação: Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano. 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino, preparando estratégias para 

o aprendizado satisfatório dos alunos, levando em conta o 
desenvolvimento intelectual e global dos mesmos. Efetuar 

testes, avaliações físicas, desenvolver programas esportivos de 
acordo com as características individuais e capacidade física 

de alunos, bem como ministrar aulas; participar da elaboração 
da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; responsabilizar-se 

pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar 

os dias letivos e horas-aula estabelecidos; colaborar com 
as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade; atender convocações feitas pela Direção da Escola 
e/ou Secretaria Municipal de Educação, para tratar de assuntos 

de interesse dos alunos, visando a aprendizagem; ministrar 
as aulas específicas de acordo com sua formação/habilitação, 
além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
observar alunos de rendimento lento, e preparar estratégias para 
motivar o aprendizado; promover a prática da ginástica e outros 

exercícios físicos; realizar jogos em geral, entre estudantes e 
outros, ensinando-lhes os princípios e regras técnicas; orientar a 
execução de técnicas esportivas; contribuir com o ensinamento 

do desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção 
de boas condições físicas e mentais; zelar pela ordem e 

manutenção nos locais de trabalho; desempenhar tarefas afins. 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

# DISCIPLINAS COMUNS A TODOS OS CARGOS:
LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS:
Leitura e interpretação de textos literários e não literários – descrição, 
narração, dissertação, etc. Gramática e Ortografia: Novo acordo 
ortográfico da Língua Portuguesa. Fonética: Encontros vocálicos – 
ditongo, tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação 
das palavras quanto ao número de sílabas - monossílabas, dissílabas, 
trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação 
das palavras quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, 
proparoxítonas. Ortoepia. Prosódia. Ortografia. Acentuação Gráfica. 
Crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e símbolos. Morfologia: 
Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, 
palavras simples e compostas. Formação das palavras – derivação, 
composição, redução, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais. 
Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, 
etc. Semântica: Significação das palavras – sinônimos e antônimos. 
Análise sintática - frase, oração e período. Termos Essenciais da Oração 
- sujeito, predicado. Termos integrantes e acessórios da oração - objeto 
direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 
adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação 
das orações: principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas, etc. 
Sinais de Pontuação – cargo da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 
ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, 
parênteses, travessão, aspas, colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe 
de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe 
de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio. 
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL:
Livros, Compêndios e Publicações institucionais: 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 38ª ed. Nova 
Fronteira, 2015. 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua 
Portuguesa. 56ª ed. Companhia Editora Nacional, 2007. 
HOUAISS, Antonio. Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos. 1ª 
ed. Publifolha, 2011.
ROCHA LIMA. Gramática Normativa da Língua Portuguesa. 53ª ed. José 
Olympio, 2017. 
SENADO FEDERAL. Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 2ª ed. 
SEP/CET, 2014 (http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/508145).
Websites e Portais: 
Brasil Escola (https://brasilescola.uol.com.br/portugues). Conjugação 
(https://www.conjugacao.com.br/). Gramaticando (http://www.
blogdogramaticando.com/). Info Escola (https://www.infoescola.
com/). Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (http://
michaelis.uol.com.br). Portal da Língua Portuguesa (http://www.
portaldalinguaportuguesa.org/main.html). Português - R7 (https://www.
portugues.com.br/). Português - UOL (https://portugues.uol.com.br/). 
Sílabas.com.br (https://www.silabas.com.br/). Sinônimos.com.br (https://
www.sinonimos.com.br/). Só Português (https://www.soportugues.com.
br/).Toda Matéria (https://www.todamateria.com.br/). 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/508145
https://brasilescola.uol.com.br/portugues
https://www.conjugacao.com.br/
https://www.infoescola.com/
https://www.infoescola.com/
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/main.html
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/main.html
https://www.portugues.com.br/
https://www.portugues.com.br/
https://portugues.uol.com.br/
https://www.silabas.com.br/
https://www.sinonimos.com.br/
https://www.sinonimos.com.br/
https://www.soportugues.com.br/
https://www.soportugues.com.br/
https://www.todamateria.com.br/
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO:
Matemática Geral: Números inteiros: operações e propriedades. 
Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Razão, proporção e progressões. Porcentagem. Regra 
de três simples e composta. Equação do 1.º grau. Média, mediana e 
moda. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície 
e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Coleta, 
organização e apresentação de dados. Análise combinatória: contagem, 
fatorial, permutações, arranjo, combinação. Probabilidade. Geometria 
plana: ponto, reta, posição relativa entre duas retas, distância entre ponto 
e reta; inequações do 1º grau; área de triângulos. Raciocínio lógico: 
Reconhecimento de sequências e padrões. Compreensão de estruturas 
lógicas. Dedução. Conclusão. Princípios de contagem e probabilidade. 
Verificação da verdade dos argumentos. 
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL:
Livros, Compêndios e Publicações Institucionais: 
GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR, José Ruy. Matemática Completa. 
1ª ed. FTD, 2001. 
GYURICSA, Gyorgy Laszlo. Lógica de Argumentação. 1ª ed. Yalis 
Editora, 2006. 
IEZZI, Gelson et al. Matemática - Volume Único - Ensino Médio. 1ª ed. 
Atual, 2011. 
IMENES, Luiz Márcio et al. Matemática – Projeto Presente - 1º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental. 3ª ed. Editora Moderna, 2012. 
MORGADO, Augusto C, CESAR, Benjamim. Raciocínio Lógico-
Quantitativo. 4ª ed. Campus Elsevier, 2010. 
Websites e Portais: 
Brasil Escola – Matemática (https://brasilescola.uol.com.br/matematica); 
Info Escola – Matemática (https://www.infoescola.com/matematica/); 
Matemática muito fácil (http://www.matematicamuitofacil.com/); 
Matematiques  (www.matematiques.com.br). Só Matemática (www.
somatematica.com.br); Toda Matéria – Matemática (https://www.
todamateria.com.br/matematica/). 

LEGISLAÇÃO DO ENSINO:
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, arts. 1º - 6º, 53 - 59, 83 - 85, 208, 245. (http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm). 
BRASIL. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm). 
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.htmESTADO DE 
SÃO PAULO. Currículo Paulista (https://efape.educacao.sp.gov.br/
curriculopaulista/wp-content/uploads/2019/09/curriculo-paulista-26-07.
pdf)
JACAREÍ. Lei Complementar nº 83/2015 e atualizações – Estatuto, 
Plano de Carreira e remuneração do magistério do município de 
Jacareí – (http://legislacao.jacarei.sp.gov.br:85/jacarei/images/leis/html/
C832015.html).   
JACAREÍ. Lei Municipal nº 5.954/2015 – Plano Municipal de Educação 
do município de Jacareí (http://legislacao.jacarei.sp.gov.br:85/jacarei/
images/leis/html/L59542015.html)

# DISCIPLINAS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

à PROFESSOR – ARTES: 
- ÁREA NORMATIVA: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 
para a Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Fundamental de 9 anos. Base Nacional Comum Curricular 
- Competências gerais da Educação Básica; os marcos legais que 
embasam a BNCC; os fundamentos pedagógicos da BNCC; o pacto 
Inter federativo e a implementação da BNCC; Estrutura da BNCC.
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL:
Normas e publicações institucionais: 
BRASIL/MEC. 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). 

- ÁREA PEDAGÓGICA: Ensino e aprendizagem. Alfabetização. Ler e 
escrever na escola. Estratégias de Leitura. Avaliação da aprendizagem 
escolar. As inteligências múltiplas. Desenvolvimento de competências 
de alunos e professores. Inclusão escolar. Disciplina e Indisciplina da 
Escola. Bullying. Os pilares da educação. Saberes necessários à prática 
pedagógica. Saberes necessários à educação do futuro. Formação 
social da mente. Psicogênese da língua escrita. Teorias psicogenéticas. 
Tópicos de didática: Prática educativa, Pedagogia e Didática; Didática e 
democratização do ensino; Teoria da Instrução e do Ensino; O processo 
de ensino na escola; O processo de ensino e o estudo ativo; Os objetivos 
e conteúdo de ensino; Os métodos de ensino; A aula como forma de 
organização do ensino; O planejamento escolar; Relações professor-
aluno na sala de aula.
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL:
Livros e artigos:
ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos (Papirus, 
2008). 
ANTUNES, Celso. A avaliação da aprendizagem escolar (Vozes, 10ª ed. 
2016). 
ANTUNES, Celso. Como desenvolver as competências em sala de aula 
(Vozes, 2001).
AQUINO, Julio Groppa (Org). Indisciplina na Escola: Alternativas 
Teóricas e Práticas (Summus, 1996). 
DELORS, Jacques. Os quatro pilares da educação. In: Educação: um 
tesouro a descobrir. Cap. 04 (Cortez, 1998). 
FERREIRO, Emilia. Alfabetização em processo (Cortez, 21ª ed. 2015).
FERREIRO, Emília. TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita 
(Artmed, ed. 20 anos, 2007). 
FERREIRO, Emilia. Reflexões sobre alfabetização (Cortez, 26ª ed. 
2015). 
HOFFMANN, Jussara M. L. Avaliação Mediadora: uma prática em 
construção da pré-escola à universidade. Mediação, 2014. 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: pontos e contrapontos 
(Summus, 7ª ed. 2006). 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 
educativa (Paz e Terra, 1997).
LA TAILLE, Yves de et al. Teorias Psicogenéticas em discussão 
(Summus, 1992). 
LERNER, Delia. Ler e escrever na escola (Artmed, 2007). 
LIBÂNEO, José Carlos. Didática (Cortez, 2013). 
LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar (Cortez, 1998). 
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à Educação do Futuro 
(Cortez, 2011). 
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. 
SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Bullying: mentes perigosas na escola 
(Principium, 2ª ed. 2015). 
SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura (Penso. 6ª ed. 2012).
VYGOSTSKY, L. S. A formação social da mente. Martins Fontes, 1998. 
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem (Ática, 2ª ed. 
2009). 

- ÁREA ESPECÍFICA: Base Nacional Comum Curricular - A etapa do 
Ensino Fundamental: Competências específicas da área de Linguagens; 
Arte - Anos iniciais: Competências específicas, unidades temáticas, 
objetos de conhecimento e habilidades. A Arte como conhecimento. O 
conhecimento artístico como produção e fruição. O conhecimento artístico 
como articulação de sentidos. Arte e questões sociais da atualidade: os 
temas transversais. Critérios para a seleção de conteúdo. Conteúdos 
relativos a valores e atitudes. Critérios de avaliação de aprendizagem 
em Arte. Orientações para avaliação na área de Arte. A arte no ensino 
fundamental: conteúdos de arte, artes visuais, dança, música, teatro, 
orientações didáticas para Arte. Artes visuais: a linguagem visual, fazer e 
olhar imagens, artesanato e artes decorativas, outras maneiras de tratar 
formas e imagens: colagem, quadrinhos, fotografia, cinema e desenho 
animado, instalações, reprografia, imagens por computador: vídeo, 
arquitetura e design, formas de difundir a arte. Artes Visuais: objetivos 
gerais. Produção do aluno em Artes Visuais. Apreciação significativa 
em Artes Visuais. As Artes Visuais como produção cultural e histórica. 
Critérios de avaliação em Artes Visuais. Música e dança: os sons e a 
música, compor e interpretar, escutar música, dança, músicas e danças 
do Brasil. Teatro: representar, a obra de teatro, a construção do espetáculo 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica
https://www.infoescola.com/matematica/
http://www.matematicamuitofacil.com/
http://www.matematiques.com.br
http://www.somatematica.com.br
http://www.somatematica.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Decreto/D10656.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf
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teatral, ir ao teatro. Conhecimentos de história da arte e de manifestações 
de arte contemporâneas. Teatro: objetivos gerais Conteúdos de Teatro. 
Teatro como comunicação e produção coletiva. Teatro como apreciação. 
Teatro como produto histórico-cultural. Critérios de avaliação em Teatro. 
Teatro: Representar. A obra de teatro. A construção do espetáculo teatral. 
Ir ao teatro. Conhecimentos de história, modalidades e técnicas de teatro 
e artes cênicas. Dança: objetivos gerais; conteúdos de dança; dançar; 
apreciar e dançar; dimensões histórico-sociais da dança e seus aspectos 
estéticos, critérios de avaliação em dança. Dança: o corpo na dança. 
Interpretar, improvisar, compor. Assistir à dança. Danças em diferentes 
culturas e épocas. Danças do passado e do presente. Conhecimentos 
de história, modalidades e técnicas de dança. Música: objetivos 
gerais. Conteúdos de Música Expressão e comunicação em Música: 
improvisação, composição e interpretação. Apreciação significativa em 
Música: escuta, envolvimento e compreensão da linguagem musical. 
Compreensão da Música como produto cultural e histórico. Critérios 
de avaliação em Música. Conteúdos da música. Programa de Teoria 
Elementar, Análise e História da Música. Músicas Descritivas. Noções de 
grafias musicais: escalas, notas, acordes, tempo, ritmo, harmonização. 
Regência e técnica vocal. Anatomia. Respiração. Caracterologia da 
voz. Classificação das vozes. Tessitura vocal. Exercícios. A música 
contemporânea na educação musical. Propostas metodológicas e 
atividades pedagógicas. Conjuntos instrumentais e vocais: sua formação 
e prática. A voz como recurso pedagógico na educação musical. 
Conhecimento do conjunto de sinais e termos básicos empregados na 
escrita de partituras. Estilo em Música. História da música: medieval, 
renascentista, barroca, clássica, romantismo no século XIX, música no 
século XX e XXI. Acidentes sustenido, bemol, duplo-sustenido e duplo 
bemol e bequadro. Oficinas e construção de instrumentos. 
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL:
Normas e publicações institucionais: 
BRASIL/MEC Base Nacional Comum Curricular (http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_
versaofinal_site.pdf)
Livros e artigos: 
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/wp-content/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_Contemporaneidade-Licenciatura_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).
Sites para estudo do conteúdo: Brasil Escola – Artes (https://
brasilescola.uol.com.br/artes); Info Escola – Artes (https://www.
infoescola.com/artes/); Toda Matéria – Artes (https://www.todamateria.
com.br/artes/).

à PROFESSOR – EDUCAÇÃO FÍSICA – CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS: 
- ÁREA NORMATIVA: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 
para a Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Fundamental de 9 anos. Base Nacional Comum Curricular 
- Competências gerais da Educação Básica; os marcos legais que 
embasam a BNCC; os fundamentos pedagógicos da BNCC; o pacto 
Inter federativo e a implementação da BNCC; Estrutura da BNCC.
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL:
Normas e publicações institucionais: 
BRASIL/MEC. 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). 

- ÁREA PEDAGÓGICA: Ensino e aprendizagem. Alfabetização. Ler e 
escrever na escola. Estratégias de Leitura. Avaliação da aprendizagem 
escolar. As inteligências múltiplas. Desenvolvimento de competências 
de alunos e professores. Inclusão escolar. Disciplina e Indisciplina da 
Escola. Bullying. Os pilares da educação. Saberes necessários à prática 
pedagógica. Saberes necessários à educação do futuro. Formação 
social da mente. Psicogênese da língua escrita. Teorias psicogenéticas. 
Tópicos de didática: Prática educativa, Pedagogia e Didática; Didática e 
democratização do ensino; Teoria da Instrução e do Ensino; O processo 
de ensino na escola; O processo de ensino e o estudo ativo; Os objetivos 
e conteúdo de ensino; Os métodos de ensino; A aula como forma de 
organização do ensino; O planejamento escolar; Relações professor-
aluno na sala de aula.
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL:
Livros e artigos:
ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos (Papirus, 
2008). 
ANTUNES, Celso. A avaliação da aprendizagem escolar (Vozes, 10ª ed. 
2016). 
ANTUNES, Celso. Como desenvolver as competências em sala de aula 
(Vozes, 2001).
AQUINO, Julio Groppa (Org). Indisciplina na Escola: Alternativas 
Teóricas e Práticas (Summus, 1996). 
DELORS, Jacques. Os quatro pilares da educação. In: Educação: um 
tesouro a descobrir. Cap. 04 (Cortez, 1998). 
FERREIRO, Emilia. Alfabetização em processo (Cortez, 21ª ed. 2015).
FERREIRO, Emília. TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita 
(Artmed, ed. 20 anos, 2007). 
FERREIRO, Emilia. Reflexões sobre alfabetização (Cortez, 26ª ed. 
2015). 
HOFFMANN, Jussara M. L. Avaliação Mediadora: uma prática em 
construção da pré-escola à universidade. Mediação, 2014. 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: pontos e contrapontos 
(Summus, 7ª ed. 2006). 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 
educativa (Paz e Terra, 1997).
LA TAILLE, Yves de et al. Teorias Psicogenéticas em discussão 
(Summus, 1992). 
LERNER, Delia. Ler e escrever na escola (Artmed, 2007). 
LIBÂNEO, José Carlos. Didática (Cortez, 2013). 
LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar (Cortez, 1998). 
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MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à Educação do Futuro 
(Cortez, 2011). 
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. 
SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Bullying: mentes perigosas na escola 
(Principium, 2ª ed. 2015). 
SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura (Penso. 6ª ed. 2012).
VYGOSTSKY, L. S. A formação social da mente. Martins Fontes, 1998. 
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem (Ática, 2ª ed. 
2009). 

ÁREA ESPECÍFICA: Base Nacional Comum Curricular – A etapa do 
Ensino Fundamental: Competências específicas da área de Linguagens; 
Educação Física no Ensino Fundamental – Anos Iniciais: unidades 
temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Benefícios da prática 
de esportes. Contextualização sociocultural da prática desportiva. 
Desenvolvimento motor e aprendizagem motora. Corporeidade e 
motricidade; Atividade física, saúde e qualidade de vida. Políticas 
Públicas (lazer e esporte). Atividades de recreação e lazer. Esportes 
coletivos e individuais; Atividades rítmicas e expressivas; Metodologia 
do treinamento desportivo. Compreensão do desenvolvimento motor. 
Legislação esportiva. Lesões esportivas. Segurança Esportiva. 
Treinamento desportivo. Primeiros socorros; Conhecimento sobre Aptidão 
Física. Influência das Atividades Físicas e Recreativas na Melhoria da 
Qualidade de Vida. Esportes (regras oficiais), Atividade motora adaptada; 
Cinesiologia; Fisiologia do exercício; Cineantropometria; Atividades 
físicas para grupos especiais; Treinamento físico e desportivo; Socorros 
e urgências em esportes e lazer; Planejamento e prescrição da atividade 
física; Públicas (lazer e esporte). Dimensões históricas da Educação 
Física. Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à 
Educação e ao Esporte: lazer e as interfaces com a Educação Física, 
esporte, mídia e os desdobramentos na Educação Física; as questões 
de gênero e o sexismo aplicados à Educação Física; corpo, sociedade 
e a construção da cultura corporal de movimento. Dimensões biológicas 
aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas 
resultantes da atividade física; nutrição e atividade física; socorros de 
urgência aplicados à atividade esportiva. Termos técnicos e expressões 
de Educação Física. Jogos cooperativos. Brinquedo, Brincadeira e a 
Educação. Educação Física Adaptada. Educação Física: como planejar 
aulas na educação básica. Metodologia do Ensino da Educação Física. 
Conhecimentos de técnicas e regras desportivas. 
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL:
Normas e publicações institucionais: 
BRASIL/MEC. Base Nacional Comum Curricular (http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_
versaofinal_site.pdf)
Livros e artigos: 
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-a-inclusao-social-atraves-da-educacao-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
Sites para estudo do conteúdo: Brasil Escola – Educação Física 
(https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica); Info Escola – Educação 
Física (https://www.infoescola.com/educacao-fisica/); Toda Matéria – 
Educação Física (https://www.todamateria.com.br/educacao-fisica/).
Sites de normas e regras esportivas: de federações, confederações, 
comitê olímpico, especializados em esportes, etc.

à PROFESSOR 30H (EDUCAÇÃO INFANTIL) – CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS: 
- ÁREA NORMATIVA: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil. Base Nacional Comum Curricular - Competências gerais 
da Educação Básica; os marcos legais que embasam a BNCC; os 
fundamentos pedagógicos da BNCC; o pacto Inter federativo e a 
implementação da BNCC; Estrutura da BNCC.
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL:
Normas e publicações institucionais: 
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 5/2009 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil (http://www.seduc.ro.gov.br/portal/
legislacao/RESCNE005_2009.pdf). 
BRASIL/MEC. Base Nacional Comum Curricular (http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_
versaofinal_site.pdf)

- ÁREA PEDAGÓGICA: Ensino e aprendizagem. Alfabetização. Ler e 
escrever na escola. Estratégias de Leitura. Avaliação da aprendizagem 
escolar. As inteligências múltiplas. Desenvolvimento de competências 
de alunos e professores. Inclusão escolar. Disciplina e Indisciplina da 
Escola. Bullying. Os pilares da educação. Saberes necessários à prática 
pedagógica. Saberes necessários à educação do futuro. Formação 
social da mente. Psicogênese da língua escrita. Teorias psicogenéticas. 
Tópicos de didática: Prática educativa, Pedagogia e Didática; Didática e 
democratização do ensino; Teoria da Instrução e do Ensino; O processo 
de ensino na escola; O processo de ensino e o estudo ativo; Os objetivos 
e conteúdo de ensino; Os métodos de ensino; A aula como forma de 
organização do ensino; O planejamento escolar; Relações professor-
aluno na sala de aula.
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL:
Livros e artigos:
ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos (Papirus, 
2008). 
ANTUNES, Celso. A avaliação da aprendizagem escolar (Vozes, 10ª ed. 
2016). 
ANTUNES, Celso. Como desenvolver as competências em sala de aula 
(Vozes, 2001).

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
https://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/3567/1968
https://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/3567/1968
http://www.revistas.usp.br/rpef/article/view/138022/133516
http://www.revistas.usp.br/rpef/article/view/138022/133516
http://editora.metodista.br/publicacoes/educacao-fisica-inclusiva-diferentes-olhares-sobre-a-inclusao-social-atraves-da-educacao-fisica-e-do-esporte-1
http://editora.metodista.br/publicacoes/educacao-fisica-inclusiva-diferentes-olhares-sobre-a-inclusao-social-atraves-da-educacao-fisica-e-do-esporte-1
http://editora.metodista.br/publicacoes/educacao-fisica-inclusiva-diferentes-olhares-sobre-a-inclusao-social-atraves-da-educacao-fisica-e-do-esporte-1
https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica
https://www.infoescola.com/educacao-fisica/
https://www.todamateria.com.br/educacao-fisica/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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AQUINO, Julio Groppa (Org). Indisciplina na Escola: Alternativas 
Teóricas e Práticas (Summus, 1996). 
DELORS, Jacques. Os quatro pilares da educação. In: Educação: um 
tesouro a descobrir. Cap. 04 (Cortez, 1998). 
FERREIRO, Emilia. Alfabetização em processo (Cortez, 21ª ed. 2015).
FERREIRO, Emília. TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita 
(Artmed, ed. 20 anos, 2007). 
FERREIRO, Emilia. Reflexões sobre alfabetização (Cortez, 26ª ed. 
2015). 
HOFFMANN, Jussara M. L. Avaliação Mediadora: uma prática em 
construção da pré-escola à universidade. Mediação, 2014. 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: pontos e contrapontos 
(Summus, 7ª ed. 2006). 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 
educativa (Paz e Terra, 1997).
LA TAILLE, Yves de et al. Teorias Psicogenéticas em discussão 
(Summus, 1992). 
LERNER, Delia. Ler e escrever na escola (Artmed, 2007). 
LIBÂNEO, José Carlos. Didática (Cortez, 2013). 
LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar (Cortez, 1998). 
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à Educação do Futuro 
(Cortez, 2011). 
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. 
SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Bullying: mentes perigosas na escola 
(Principium, 2ª ed. 2015). 
SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura (Penso. 6ª ed. 2012).
VYGOSTSKY, L. S. A formação social da mente. Martins Fontes, 1998. 
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem (Ática, 2ª ed. 
2009). 

- ÁREA ESPECÍFICA: Base Nacional Comum Curricular - A etapa 
da Educação Infantil: A Educação Infantil na Base Nacional Comum 
Curricular; A Educação Infantil no contexto da Educação Básica; Direitos 
de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil; Os campos 
de experiências; Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
para a Educação Infantil. Tópicos do Referencial Curricular para 
a Educação Infantil: Volume 1 – Introdução: A criança; Educar; O 
professor de Educação Infantil; Organização do Referencial Curricular 
para a Educação Infantil; Objetivos Gerais da Educação Infantil; A 
instituição e o projeto educativo. Volume 2 - Formação Pessoal e 
Social: Concepção; Aprendizagem; Objetivos; Conteúdos; Orientações 
Gerais para o professor. Volume 3 - Conhecimento de Mundo: 
Movimento; Música; Artes Visuais; Linguagem Oral e Escrita; Natureza 
e Sociedade; Matemática. Direitos das crianças em ambiente de 
creche: brincadeira; atenção individual; ambiente aconchegante, seguro 
e estimulante; contato com a natureza; higiene e saúde; alimentação 
sadia; desenvolvimento da curiosidade, imaginação e capacidade de 
expressão; movimento em espaços amplos; proteção, afeto e amizade; 
expressão dos sentimentos; especial atenção durante seu período de 
adaptação à creche; desenvolvimento da identidade cultural, racial e 
religiosa. Organização do trabalho pedagógico: Cuidados essenciais: 
sono, higiene e alimentação. Brinquedos e brincadeiras em creche: 
Brincadeiras e interações nas diretrizes curriculares para a Educação 
Infantil; Brinquedos, brincadeiras e materiais para bebês; Brinquedos, 
brincadeiras e materiais para crianças pequenas; Organização do 
espaço físico, dos brinquedos e materiais e para bebês e crianças 
pequenas; Critérios de compra e uso de brinquedos e materiais para 
instituições de educação infantil. Teoria e prática em psicomotricidade. 
Aprender e ensinar na educação infantil. Música na Educação Infantil. 
Os fazeres na educação infantil. Avaliação na pré-escola. A matemática 
na educação infantil. 
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL:
Normas e publicações institucionais: 
JACAREÍ. Manual de Creche (https://educajacarei.com.br/wp-content/
uploads/2021/02/MANUAL-DE-CRECHES-08-de-02-de-2021.pdf)
BRASIL/MEC. Base Nacional Comum Curricular (http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/06/BNCC_
EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf). 
BRASIL/MEC. Campos de Experiências – Efetivando direitos e 
aprendizagens na Educação Infantil/ 2018 (http://movimentopelabase.
org.br/wp-content/uploads/2019/04/Campos-de-Experi%C3%AAncias-
PDF-interativo-2.pdf)
BRASIL/MEC. Critérios para um atendimento em creches que respeite 
os direitos fundamentais das crianças (http://portal.mec.gov.br/
dmdocuments/direitosfundamentais.pdf). 
BRASIL/MEC. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: 
Volume 1 – Introdução (http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_

vol1.pdf); Volume 2 – Formação Pessoal e Social (http://portal.mec.gov.
br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf); Volume 3 – Conhecimento de Mundo 
(http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf).
Livros e artigos: 
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-DE-
CRECHES-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 Emilia na 
Educação da Primeira Infância; Volume 2 – A experiência de Reggio 
Emilia 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-e-brincadeiras-completa-pdf&category_
slug=janeiro-2013-pdf&Itemid=30192)
ZABALZA, Miguel A. Qualidade em Educação Infantil. Ed. Artmed

PROFESSOR 30H – EDUCAÇÃO ESPECIAL – CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

- ÁREA NORMATIVA: Tópicos das Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para a Educação Básica e das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental de 9 anos relacionados à Educação Especial. 
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
Diretrizes e normas para o Atendimento Educacional Especializado na 
Educação Básica.
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL:
Normas e publicações institucionais: 
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. Lei Federal Nº 13.146/2015 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
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).

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2019/04/Campos-de-Experi%C3%AAncias-PDF-interativo-2.pdf
http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2019/04/Campos-de-Experi%C3%AAncias-PDF-interativo-2.pdf
http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2019/04/Campos-de-Experi%C3%AAncias-PDF-interativo-2.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/direitosfundamentais.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/direitosfundamentais.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf
https://educajacarei.com.br/wp-content/uploads/2021/02/MANUAL-DE-CRECHES-08-de-02-de-2021.pdf
https://educajacarei.com.br/wp-content/uploads/2021/02/MANUAL-DE-CRECHES-08-de-02-de-2021.pdf
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000012773.pdf
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000012773.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12451-publicacao-brinquedo-e-brincadeiras-completa-pdf&category_slug=janeiro-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12451-publicacao-brinquedo-e-brincadeiras-completa-pdf&category_slug=janeiro-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12451-publicacao-brinquedo-e-brincadeiras-completa-pdf&category_slug=janeiro-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12451-publicacao-brinquedo-e-brincadeiras-completa-pdf&category_slug=janeiro-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf
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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%20DE%208-12-2016.
HTM?Time=21/10/2018%2023:42:18). 

- ÁREA PEDAGÓGICA: Ensino e aprendizagem. Alfabetização. Ler e 
escrever na escola. Estratégias de Leitura. Avaliação da aprendizagem 
escolar. As inteligências múltiplas. Desenvolvimento de competências 
de alunos e professores. Inclusão escolar. Disciplina e Indisciplina da 
Escola. Bullying. Os pilares da educação. Saberes necessários à prática 
pedagógica. Saberes necessários à educação do futuro. Formação 
social da mente. Psicogênese da língua escrita. Teorias psicogenéticas. 
Tópicos de didática: Prática educativa, Pedagogia e Didática; Didática e 
democratização do ensino; Teoria da Instrução e do Ensino; O processo 
de ensino na escola; O processo de ensino e o estudo ativo; Os objetivos 
e conteúdo de ensino; Os métodos de ensino; A aula como forma de 
organização do ensino; O planejamento escolar; Relações professor-
aluno na sala de aula.
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL:
Livros e artigos:
ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos (Papirus, 
2008). 
ANTUNES, Celso. A avaliação da aprendizagem escolar (Vozes, 10ª ed. 
2016). 
ANTUNES, Celso. Como desenvolver as competências em sala de aula 
(Vozes, 2001).
AQUINO, Julio Groppa (Org). Indisciplina na Escola: Alternativas 
Teóricas e Práticas (Summus, 1996). 
DELORS, Jacques. Os quatro pilares da educação. In: Educação: um 
tesouro a descobrir. Cap. 04 (Cortez, 1998). 
FERREIRO, Emilia. Alfabetização em processo (Cortez, 21ª ed. 2015).
FERREIRO, Emília. TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita 
(Artmed, ed. 20 anos, 2007). 
FERREIRO, Emilia. Reflexões sobre alfabetização (Cortez, 26ª ed. 
2015). 
HOFFMANN, Jussara M. L. Avaliação Mediadora: uma prática em 
construção da pré-escola à universidade. Mediação, 2014. 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: pontos e contrapontos 
(Summus, 7ª ed. 2006). 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 
educativa (Paz e Terra, 1997).
LA TAILLE, Yves de et al. Teorias Psicogenéticas em discussão 
(Summus, 1992). 
LERNER, Delia. Ler e escrever na escola (Artmed, 2007). 
LIBÂNEO, José Carlos. Didática (Cortez, 2013). 
LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar (Cortez, 1998). 
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à Educação do Futuro 
(Cortez, 2011). 
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. 
SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Bullying: mentes perigosas na escola 
(Principium, 2ª ed. 2015). 
SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura (Penso. 6ª ed. 2012).
VYGOSTSKY, L. S. A formação social da mente. Martins Fontes, 1998. 
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem (Ática, 2ª ed. 
2009). 

- ÁREA ESPECÍFICA: Políticas, programas, saberes e práticas da 
inclusão. Atendimento Educacional Especializado: Deficiência Física, 
Deficiência Mental, Deficiência Visual, Pessoa com Surdez. Distúrbios 
de Aprendizagem. Distúrbios da Comunicação. 
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL: 
Publicações Institucionais: 
BRASIL. Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência: Acessibilidade. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos, 2005 (https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/43). 
BRASIL/MEC. Direito a Educação: Subsídios para gestão dos sistemas 
educacionais/orientações gerais e marcos legais. Brasília: Secretaria de 

Educação Especial. 2004 (http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/
direitoaeducacao.pdf)
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-educacao-especial-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 
(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). 
Livros e Artigos: 
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-Mantoan-Inclus%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).

à PROFESSOR 36H – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
- ÁREA NORMATIVA: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O DE 8-12-2016.HTM?Time=21/10/2018 23:42:18
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O DE 8-12-2016.HTM?Time=21/10/2018 23:42:18
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O DE 8-12-2016.HTM?Time=21/10/2018 23:42:18
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/43
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/direitoaeducacao.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/direitoaeducacao.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=860&id=12625&option=com_content&view=article
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=860&id=12625&option=com_content&view=article
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_da.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_df.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/defmental.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/defmental.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/avaliacao.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/avaliacao.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/alunossurdos.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/alunosdeficienciafisica.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/alunosdeficienciafisica.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/altashabilidades.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/alunoscegos.pdf
https://unesdoc.unesco.org/search/ab6d74b3-2c7d-4f58-82bb-8df5b2e50870
https://unesdoc.unesco.org/search/ab6d74b3-2c7d-4f58-82bb-8df5b2e50870
https://www.assistiva.com.br/Introducao_Tecnologia_Assistiva.pdf
https://www.assistiva.com.br/Introducao_Tecnologia_Assistiva.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=313127396003
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=313127396003
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184683
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184683
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/INCLUS%C3%83O-ESCOLARMaria-Teresa-Egl%C3%A9r-Mantoan-Inclus%C3%A3o-Escolar.pdf?1473202907
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/INCLUS%C3%83O-ESCOLARMaria-Teresa-Egl%C3%A9r-Mantoan-Inclus%C3%A3o-Escolar.pdf?1473202907
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/INCLUS%C3%83O-ESCOLARMaria-Teresa-Egl%C3%A9r-Mantoan-Inclus%C3%A3o-Escolar.pdf?1473202907
http://www.galvaofilho.net/noticias/baixar_livro.htm
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para a Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Fundamental de 9 anos. Base Nacional Comum Curricular 
- Competências gerais da Educação Básica; os marcos legais que 
embasam a BNCC; os fundamentos pedagógicos da BNCC; o pacto 
Inter federativo e a implementação da BNCC; Estrutura da BNCC.
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL:
Normas e publicações institucionais: 
BRASIL/MEC. 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). 

- ÁREA PEDAGÓGICA: Ensino e aprendizagem. Alfabetização. Ler e 
escrever na escola. Estratégias de Leitura. Avaliação da aprendizagem 
escolar. As inteligências múltiplas. Desenvolvimento de competências 
de alunos e professores. Inclusão escolar. Disciplina e Indisciplina da 
Escola. Bullying. Os pilares da educação. Saberes necessários à prática 
pedagógica. Saberes necessários à educação do futuro. Formação 
social da mente. Psicogênese da língua escrita. Teorias psicogenéticas. 
Tópicos de didática: Prática educativa, Pedagogia e Didática; Didática e 
democratização do ensino; Teoria da Instrução e do Ensino; O processo 
de ensino na escola; O processo de ensino e o estudo ativo; Os objetivos 
e conteúdo de ensino; Os métodos de ensino; A aula como forma de 
organização do ensino; O planejamento escolar; Relações professor-
aluno na sala de aula.
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL:
Livros e artigos:
ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos (Papirus, 
2008). 
ANTUNES, Celso. A avaliação da aprendizagem escolar (Vozes, 10ª ed. 
2016). 
ANTUNES, Celso. Como desenvolver as competências em sala de aula 
(Vozes, 2001).
AQUINO, Julio Groppa (Org). Indisciplina na Escola: Alternativas 
Teóricas e Práticas (Summus, 1996). 
DELORS, Jacques. Os quatro pilares da educação. In: Educação: um 
tesouro a descobrir. Cap. 04 (Cortez, 1998). 
FERREIRO, Emilia. Alfabetização em processo (Cortez, 21ª ed. 2015).
FERREIRO, Emília. TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita 
(Artmed, ed. 20 anos, 2007). 
FERREIRO, Emilia. Reflexões sobre alfabetização (Cortez, 26ª ed. 
2015). 
HOFFMANN, Jussara M. L. Avaliação Mediadora: uma prática em 
construção da pré-escola à universidade. Mediação, 2014. 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: pontos e contrapontos 
(Summus, 7ª ed. 2006). 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 
educativa (Paz e Terra, 1997).
LA TAILLE, Yves de et al. Teorias Psicogenéticas em discussão 
(Summus, 1992). 
LERNER, Delia. Ler e escrever na escola (Artmed, 2007). 
LIBÂNEO, José Carlos. Didática (Cortez, 2013). 
LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar (Cortez, 1998). 
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à Educação do Futuro 
(Cortez, 2011). 
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. 
SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Bullying: mentes perigosas na escola 
(Principium, 2ª ed. 2015). 
SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura (Penso. 6ª ed. 2012).
VYGOSTSKY, L. S. A formação social da mente. Martins Fontes, 1998. 
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem (Ática, 2ª ed. 
2009). 

- ÁREA ESPECÍFICA: Base Nacional Comum Curricular: Anos Iniciais: 
Competências específicas, unidades temáticas, objetos de conhecimento 
e habilidades nas áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da 
Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso. Tópicos dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais: Objetivos Gerais do Ensino Fundamental; 
Conteúdos; Orientações Didáticas: Autonomia; Diversidade; Interação 
e cooperação; Disponibilidade para a aprendizagem; Organização 
do tempo; Organização do espaço; Seleção de material; Temas 
Transversais. Alfabetização. Letramento. Psicogênese da Língua 

Escrita. Ensinando a ler, escrever e resolver problemas. Estratégias de 
Leitura. Avaliação mediadora. Ensino da matemática nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. 
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL:
Normas e publicações institucionais:
BRASIL/MEC. Base Nacional Comum Curricular (http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_
versaofinal_site.pdf)
BRASIL/MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais – 1º e 2º ciclos do 
EF: Volume 1 – Introdução; Volume 2 – Língua Portuguesa; Volume 
3 – Matemática. Volumes 8, 9 e 10 - Temas Transversais: Ética, Meio 
Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual (http://portal.
mec.gov.br).
Livros e artigos:
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). 

ANEXO III – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
À Publiconsult ACP EPP - Concurso Público nº 001/2022 da Prefeitura de 

Jacareí
Nome:

RG: CPF:
Cargo 

Pretendido:
Endereço 
Completo:

Telefone: E-mail:

	 Venho pelo presente requerer: 

(marcar com um “X” apenas o campo (   ) adequado à sua situação)
(   ) A isenção da taxa de inscrição no referido Concurso Público, pois 

encontro-me enquadrado na situação de candidato doador voluntário de 
sangue, sendo que para comprovação anexo ao presente requerimento, em 

atendimento à Lei Municipal nº 5.978/2015:

a) cópia do RG e CPF;

b) documento expedido pela entidade coletora, onde deverá constar o nome 
completo do doador, CPF e os dados referentes à doação em período 
de 12 (doze) meses anteriores à publicação do edital do Concurso 

Público Municipal.

(   ) A isenção da taxa de inscrição no referido Concurso Público, pois 
encontro-me enquadrado na situação de candidato doador de medula 

óssea, órgãos ou tecidos, sendo que para comprovação anexo ao presente 
requerimento, em atendimento à Lei Municipal nº 6.221/2018:

a) cópia do RG e CPF;

b) cópia da carteira de doador no Registro Nacional de Doadores Voluntários 
de Medula Óssea (REDOME) contendo o respectivo número de inscrição.

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf
http://portal.mec.gov.br
http://portal.mec.gov.br
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DECLARO que tenho conhecimento do Edital de Abertura das Inscrições 
do Concurso Público nº 001/2022 da Prefeitura de Jacareí, e em especial 
que deverei, além de apresentar este requerimento, efetuar a minha inscrição 

para o referido Concurso Público no site www.publiconsult.com.br.

DECLARO ter ciência de que a isenção pleiteada dependerá da análise dos 
documentos anexados ao presente requerimento para comprovar minha 

situação de enquadramento em face das disposições legais.

DECLARO que as informações por mim prestadas para a obtenção dos 
benefícios de isenção do pagamento de taxa de inscrição no referido 

Concurso Público são verdadeiras.

DECLARO, por fim, estar ciente dos termos das Lei Municipais nº 
5.978/2015 e nº 6.221/2018, em especial de que serei eliminado do Concurso 
Público caso tenha obtido, por meio de fraude ou qualquer meio que evidencie 
má fé, a isenção da taxa de inscrição, o que importará a anulação da inscrição 
e dos demais atos por mim praticados no âmbito do referido concurso público, 

sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis, mesmo que tal seja 
posteriormente comprovado. 

Jacareí, _____ de _________________ de 2022.

Assinatura:

ANEXO IV - PROTOCOLO DE ENTREGA DE TÍTULOS - PREFEITURA DE 
JACAREÍ - CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022

Candidato:

Nº Inscrição:

Cargo 
Público:

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (limitado a 3 títulos)

Nº

DESCRIÇÃO (Entidade/Curso)

(1)

(2)

(3)

MESTRADO (limitado a 1 título)

Nº

DESCRIÇÃO (Entidade/Curso)

(1)

DOUTORADO (limitado a 1 título)

Nº

DESCRIÇÃO (Entidade/Curso)

(1)

	 ATENÇÃO: CASO O CANDIDATO ESTEJA CONCORRENDO A 
MAIS DE UM CARGO, DEVERÁ PREENCHER UM FORMULÁRIO 
DE PROTOCOLO DE TÍTULOS PARA CADA UM DOS CARGOS E 
ANEXAR AOS TITULOS, NÃO COLOCAR EM ENVELOPE.

	 Os títulos deverão ser apresentados através de cópia frente-verso 
autenticada em cartório, sendo anexados a este protocolo de 
entrega títulos, devidamente preenchido e assinado.

	 Este formulário de protocolo de títulos deverá ser entregue 
exclusivamente ao final da realização de cada Prova Objetiva, para 
o fiscal de prova.

	 Os comprovantes da titulação deverão indicar a carga horária, 
histórico escolar e apresentar direta relação com as atribuições do 
cargo para o qual se inscreveu o candidato.

	Não serão aceitos comprovantes da titulação apresentados fora 
da data e dos moldes ora estipulados, não cabendo recurso ao 
candidato, nessa hipótese.

	O candidato declara-se conhecedor das disposições do item 8 do 
Edital de Abertura de Inscrições, e se responsabiliza integralmente 
pelo preenchimento deste formulário e pela autenticidade dos 
títulos juntados, sob as penas da lei.

Assinatura do 
candidato:

(via da empresa)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ – CONCURSO 
PÚBLICO Nº 001/2022

 PROTOCOLO DE ENTREGA DE TÍTULOS
10/ABR 2022

Candidato:

Inscrição: Cargo Público:

Quantidade de Títulos Entregues: (   ) Pós-Graduação (    ) Mestrado  
(    ) Doutorado

(via do candidato)

Recebido: ________________________________________________
(Nome completo e assinatura do Fiscal de Sala)

ANEXO V – PROTOCOLO DE AÇÕES EM RELAÇÃO À COVID-19
CONSIDERANDO:
- as disposições da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 
acerca das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19;
- que a situação demanda a admissão urgente de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim 
de evitar a disseminação da doença;
- as deliberações do Plano São Paulo de combate à pandemia do 
Covid-19.

A Publiconsult ACP Ltda, com anuência da Comissão do Concurso 
Público, INFORMA o  protocolo de ações em relação à Covid-19 para 
a realização do Concurso Público nº 001/2022, DETERMINANDO 
o cumprimento das medidas abaixo dispostas, tendo em vista a 
preservação da saúde dos candidatos, colaboradores e fiscais, em razão 
da pandemia do Covid-19:
• Disponibilização de informações visíveis ao público com as orientações 
das medidas para contenção da Covid-19, nas áreas de circulação e 
uso comum; 
• Adoção de mecanismos de restrição de acesso a qualquer indivíduo 
que não seja candidato, fiscal ou colaborador; 
• Adoção de sinalização e outras medidas visando evitar a formação de 
filas nas entradas das salas; 
• Tomada da temperatura de cada candidato antes do acesso à área 
de circulação e uso comum, através de termômetro com sensor digital 
infravermelho, a ser aferida na testa ou pulso do candidato, sendo 
impedido de participar o candidato que apresentar temperatura de 
37,8º ou superior;
• Adoção de sinalização e medidas adicionais visando evitar a 
aglomeração de pessoas nas áreas de circulação e uso comum;
• Lotação máxima das salas de aplicação das provas de acordo com a 
fase do Plano São Paulo em que se encontrar o município, respeitado o 
distanciamento mínimo determinado para cada fase;
• Reforço das ações de higiene em corrimãos, maçanetas de portas e 
nas áreas de circulação de público;
• Reforço das ações de higiene nos banheiros, cada vez que forem 
utilizados; 
• Disponibilização de álcool em gel em 70% ou equivalente profilático, 
para os fiscais e colaboradores, nas salas de prova, banheiros, áreas de 
circulação e de uso comum, os quais deverão obrigatoriamente utilizar 
máscaras faciais;
• O candidato deverá se apresentar utilizando obrigatoriamente 
máscara facial de proteção, sem o que será impedido o acesso, sendo 
desclassificado do concurso público se não cumprir esta determinação, 
conforme estabelecido no Edital; deverá levar seu próprio frasco de 
álcool gel para medidas pessoais de desinfecção; não será permitida 
o porte e consumo de alimentos no interior do prédio de realização das 
provas; os bebedouros não estarão acessíveis, devendo o candidato 
levar sua própria água para consumo, se necessário. 
Além das determinações aqui constantes, serão seguidas as demais 
determinações contidas no decreto municipal relacionado às medidas 
para enfrentamento da pandemia do Covid-19 e outras consideradas 
necessárias pela Coordenação visando o bem-estar comum.

Sorocaba, em 11 de FEVEREIRO de 2022.
Publiconsult ACP Ltda 
Comissão do Concurso Público 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO  DO CONSELHO 
GESTOR DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO 

http://www.publiconsult.com.br/
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TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
O Conselho Gestor de Revisão do Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial do Município de Jacareí, nomeado pela Portaria nº 798, de 
23 de novembro de 2021, publicada no Boletim Oficial do Município nº 
1.423, de 26 de novembro de 2021, nos termos do artigo 8º, I, do Decreto 
Municipal nº 936, de 13 de dezembro de 2019, publicado no Boletim 
Oficial do Município nº 1.289, de 13 de dezembro de 2019, considerando 
as atas das reuniões dos dias 2 e 9 de dezembro de 2021, devidamente 
reconhecidas e assinadas pelos membros presentes, torna pública o seu 
Regimento Interno nos termos que seguem: 
 
REGIMENTO INTERNO

I - DO CONSELHO E SEUS OBJETIVOS

Art. 1º O presente Regimento Interno regula as atividades e atribuições 
do Conselho Gestor de Revisão do Plano Diretor de Jacareí – Conselho 
Gestor, cuja criação, formação e atribuições foram conferidas pelo De-
creto nº 936, de 13 de dezembro de 2019 e do Edital de Chamamento 
Público de Eleição que integram o termo de ajustamento de conduta 
firmado entre o Poder Público Municipal, o Ministério Público do Estado 
de São Paulo e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos autos 
da ação civil pública nº 1010047-86.2018.8.26.0292.

Art. 2º O Conselho Gestor é órgão consultivo e deliberativo que tem por 
objetivo coordenar, acompanhar, levantar e sistematizar propostas para 
a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Município de 
Jacareí – Lei Complementar, nº 49, de 12 de dezembro de 2003. 

Art. 3º Compete ao Conselho Gestor:

I – definir seu regimento interno e o regulamento da Conferência da Ci-
dade;

II – realizar, com suporte da entidade conveniada, a Leitura Crítica da 
Cidade, nos termos art. 2º, VI do Decreto n° 936/2019;

III – coordenar o processo de revisão do Plano Diretor;

IV – discutir e aprovar o Plano de Comunicação elaborado pelo Muni-
cípio e coordenar sua execução, para fins de incentivar e estimular o 
debate junto à sociedade;

V – garantir a territorialização da forma de participação popular, validan-
do datas, locais e horários das atividades;

VI – produzir e/ou publicizar os documentos necessários ao processo 
de revisão do Plano Diretor, tais como diagnósticos, relatórios, estudos, 
pareceres, propostas, votações, entre outros;

VII - emitir diretrizes para que os planos setoriais ligados à política de 
desenvolvimento urbano municipal sejam harmonizados com o Plano 
Diretor revisto;

VIII – coordenar o processo de organização, realização e votação 
da Conferência da Cidade, nos termos de regulamento previamente 
aprovado.

II - DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º O Conselho Gestor é composto por 19 cadeiras, sendo 7 (sete) 
cadeiras do Poder Público Municipal e 12 (doze) cadeiras de movimen-
tos populares e entidades sociais representativas da sociedade civil.

Parágrafo único – Cada cadeira do Conselho Gestor será ocupada por 
um representante titular, o qual terá um representante suplente previa-
mente indicado pelo órgão, autarquia, movimento popular ou entidade 
civil integrante do colegiado que o substituirá em caso de ausência. 

Art. 5º As cadeiras que compõem o Conselho Gestor têm as seguintes 
representatividades:

I – Pelo Poder Público Municipal: 

a) duas cadeiras da Secretaria de Governo e Planejamento;

b) uma cadeira da Procuradoria Geral do Município;

c) uma cadeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto;

d) uma cadeira da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Ur-
bana;

e) uma cadeira da Secretaria de Infraestrutura; e

f) uma cadeira da Secretaria de Mobilidade Urbana;

II – Pela sociedade civil organizada:

a) cinco cadeiras de movimentos populares e/ou coletivos com 
atuação no direito à cidade e meio ambiente;

b) duas cadeiras da classe sindical vinculada aos trabalhadores, 
com atuação no município;

c) duas cadeiras de empresas ou entidades profissionais relacio-
nadas à produção e/ou ao financiamento do desenvolvimento urbano, 
com sede no município;

d) duas cadeiras de entidades acadêmicas e de pesquisas se-
diadas no município ou que efetue pesquisa, publicada em periódicos de 
relevância (Quais B1 ou superior), sobre o município, englobando corpo 
discente e docente da área de planejamento urbano; e

e) Uma cadeira de organização da sociedade civil regularmente 
constituída, com pelo menos dois anos de existência, e atuação na área 
de desenvolvimento e planejamento urbano no Município.

§ 1° Os representantes da sociedade civil são eleitos através de proces-
so eleitoral homologado por ato da Comissão eleitoral nomeada para 
este fim, nos termos do Edital de Chamamento Público de que trata o art. 
1º deste Regimento Interno.

§ 2° Todos os representantes indicados para representar as cadeiras do 
Poder Público e da sociedade civil organizada são nomeados por ato 
administrativo do Prefeito Municipal.

III - DA DIREÇÃO

Art. 6º O Conselho Gestor terá uma Diretoria Executiva, formada pelos 
seguintes cargos:

I – Coordenador;

II - Coordenador Adjunto;

III - Secretário;

IV - Secretário Adjunto. 

Parágrafo único. Os cargos da Diretoria Executiva serão eleitos pelos 
Conselheiros, mediante voto.

Art. 7º São atribuições do Coordenador do Conselho Gestor:

I – nas reuniões do Conselho:

a) convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias;

b) conceder a palavra aos Conselheiros;

c) advertir o orador quanto ao tempo de que disponha, não per-
mitindo que ultrapasse o tempo regimental;

d) interromper o orador que se desviar da matéria em discussão;

e) decidir questões de ordem;

f) dar a palavra aos interessados nos processos em apreciação;

g) proferir voto de minerva em caso de empate em votação, exceto em 
caso de eleição;

h) anunciar o resultado da votação;
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i) determinar a verificação do quórum em qualquer fase dos tra-
balhos;

j) designar funções e a promoção de estudos, ouvidos os Conselheiros 
em sessões ordinárias ou extraordinárias.

II – quanto às proposições:

a) submetê-las à discussão e votação, prestando informações 
adicionais a respeito das matérias, se necessário;

b) formar Câmaras Técnicas, se necessário, com composição mínima 
de três membros, com a participação do Grupo de Trabalho – GT, com 
aprovação de seu relatório final apresentado em reunião do Conselho.

III – quanto às funções externas:

a) representar o Conselho perante os Poderes constituídos;

b) ser ou determinar o interlocutor entre o Conselho e a socie-
dade civil;

c) assinar a correspondência de rotina, os ofícios, pareceres, 
análises e opiniões do Conselho;

d) emitir resoluções das decisões tomadas pelo Conselho Gestor 
e encaminhá-las ao Prefeito Municipal;

e) dar ciência das deliberações das reuniões aos Conselheiros e 
das atas ao poder público executivo que divulgará à sociedade através 
de imprensa oficial.

f) requisitar a participação do Grupo de Trabalho – GT nas reu-
niões e Câmaras Técnicas do Conselho como apoio técnico;

g) requisitar informações ao Executivo Municipal e/ou outras au-
toridades ou órgãos públicos, se e quando necessários, para funções ou 
esclarecimentos junto ao Conselho.

Parágrafo único. Em caso de afastamento permanente do Coordenador 
eleito, o coordenador adjunto assume as atividades.

Art. 8º Compete ao Coordenador Adjunto:

I - substituir o Coordenador em sua ausência ou impedimento;

II - em caso de ausência do Coordenador apenas na abertura da reu-
nião, o Coordenador em exercício desempenhará atribuições pertinen-
tes apenas à direção da reunião;

III - auxiliar o Coordenador nas suas atribuições. 

Art. 9º Compete ao Secretário do Conselho Gestor:

I - incumbir-se dos expedientes (verificação de quórum para abertura 
dos trabalhos, controle das ausências justificadas e as não justificadas, 
orientar e acompanhar os trabalhos das reuniões ordinárias e extraordi-
nárias) e dos arquivos;

II - lavrar e assinar, em conjunto com o Coordenador, as atas das ses-
sões;

III – colher a assinatura dos Conselheiros em ata;

IV – auxiliar na aplicação e cumprimento deste Regimento Interno;

V – organizar e controlar a folha de frequência dos Conselheiros;

VI - substituir o Coordenador Adjunto em seus impedimentos. 

Art. 10.  Compete ao Secretário Adjunto do Conselho Gestor, substituir 
o Secretário em sua ausência ou impedimento, além de auxiliá-lo em 
suas atribuições. 

Art. 11.  O mandato da Diretoria Executiva, assim como dos demais 
membros do conselho perdurará enquanto durar o processo de revisão 
do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Município de Jacareí.

Parágrafo único. O Conselho Gestor será automaticamente dissolvido 
ao final do processo legislativo de aprovação da lei complementar de 
revisão do Plano Diretor.

Art. 12. Serão eleitos para compor a Diretoria Executiva os membros 
efetivos do Conselho que obtiverem maioria simples dos votos oriundos 
do escrutínio entre os Conselheiros em sessão realizada especialmente 
para este fim, em voto aberto.

Parágrafo único. A votação deverá ser conduzida pelo Presidente da 
Sessão que deverá ser nomeado entre os Conselheiros antes do início 
da votação.

Art. 13. Os integrantes da Diretoria Executiva, assim como os membros 
do Conselho, não serão remunerados e os serviços prestados serão 
considerados serviços relevantes à comunidade. 

Parágrafo único. Ao membro que cumprir o seu mandato dentro das 
disposições legais e regimentais desse Conselho, será conferido pelo 
Coordenador do Conselho um diploma de serviços relevantes de caráter 
cívico, prestados ao Município de Jacareí. 

IV – DAS SESSÕES

Art. 14. O Conselho Gestor reunir-se-á em caráter ordinário, uma vez a 
cada quinze dias, e extraordinariamente sempre que convocado por seu 
Coordenador.

Parágrafo único. As sessões extraordinárias poderão ser convocadas 
exclusivamente para dias úteis e em período noturno, por iniciativa do 
Coordenador ou mediante a aprovação de 1/3 (um terço) de seus mem-
bros, no prazo máximo de três dias corridos da data do requerimento. 

Art. 15. As reuniões ordinárias serão realizadas preferencialmente às 
terças-feiras, com início às 18h e duração máxima prevista de duas 
horas. 

§ 1° O Coordenador do Conselho apresentará cronograma quinzenal 
de reuniões ordinárias ou convocará os membros integrantes para 
as sessões ordinárias com antecedência mínima de dois dias, em 
comunicado próprio, com definição de local, data, horário e pauta.

§ 2° As reuniões somente serão abertas com quórum mínimo de 40% 
(quarenta por cento) dos membros do Conselho em primeira chamada 
ou em segunda chamada, 15 (quinze) minutos após o horário previsto 
com qualquer número.

§ 3º As deliberações serão tomadas por maioria simples dos membros 
presentes. 

§ 4º As reuniões terão início com a leitura e aprovação da ata da reunião 
anterior.

§ 5º São assegurados os seguintes prazos, nos debates da ordem do 
dia:

I – 15 (quinze) minutos para a discussão de projetos;

II – dez minutos para encaminhar a votação e para levantar questões 
de ordem;

III – dez minutos para discussão de requerimento;

IV – três minutos para cada conselheiro para formular requerimento 
verbal em qualquer fase da reunião;

V – um minuto para cada conselheiro proferir declaração de voto.

§ 6º Todas as reuniões serão gravadas e transcritas, para fins de registro.

Art. 16. Os processos de votação serão simbólicos ou nominais, sendo 
garantido ao Conselheiro registrar em ata seu voto, após solicitação.
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Art. 17. É dever da entidade detentora de cadeira no Conselho Gestor, 
durante o mandato do conselheiro titular ou suplente, acompanhar a as-
siduidade dos seus representantes nas reuniões. 

§ 1º Na hipótese de ausência injustificada do titular ou de seu suplente 
por três sessões consecutivas ou seis sessões alternadas, o mandato 
do representante faltoso será automaticamente revogado, devendo o ór-
gão, autarquia, movimento social ou entidade civil substituir o membro 
para representá-la em no máximo 10 dias a contar do recebimento da 
comunicação oficial do coordenador.

 § 2º Os membros titulares poderão ser substituídos por seus respectivos 
suplentes em suas faltas ou impedimentos, independente de justificativa, 
não sendo considerada a falta.

§ 3º As justificativas das faltas dos membros titulares deverão ser apre-
sentadas por escrito e direcionadas ao plenário, até o dia da reunião 
subsequente à da ausência para deferimento ou indeferimento da justi-
ficativa apresentada.

§4º O representante suplente, quando de sua participação nas reuniões, 
nas quais não esteja substituindo o titular, terá direito apenas a voz.

Art. 18. A substituição do representante de uma entidade deverá ser feita 
por meio de ofício ou meio eletrônico ao coordenador.

Parágrafo único. Os Conselheiros e respectivos suplentes, quando subs-
tituídos, deverão o ser por ato publicado pelo Senhor Prefeito.

Art. 19. O Conselho poderá convidar para suas sessões qualquer pes-
soa para prestar esclarecimentos de dúvidas específicas.

Parágrafo único. Qualquer pessoa convidada para participar de reunião, 
mas não membro desse Conselho, não terá direito a voto.

Art. 20. Todas as propostas a serem apresentadas para apreciação do 
Conselho deverão ser colocadas por escrito com a chancela da entidade 
civil ou movimento popular representado, ou quando de iniciativa do Po-
der Executivo, pelos seus representantes legais, para compor a ordem 
do dia. 

Art. 21. A participação do Coordenador do Conselho nos escrutínios se 
fará somente no caso de empate de votos entre os demais membros.

Art. 22 As sessões do Conselho são abertas ao público, sem direito a 
fala
.
§ 1º Qualquer declaração dos membros do Conselho será externada 
a terceiros, preferencialmente, após a emissão de atas, pareceres, 
resoluções ou indicações.

§ 2º As atas de reunião estarão disponíveis para consulta e conhecimento 
da população junto a Secretaria de Governo e Planejamento de Jacareí 
e no sítio eletrônico do município, na página do Plano Diretor: www.
jacarei.sp.gov.br/planodiretor.                                      

V - DO CONHECIMENTO

Art. 23. O Conselho Gestor, após a realização da sua reunião para a 
eleição da Diretoria Executiva, fará lavrar a respectiva ata que deverá 
ser assinada pelo Presidente da Sessão, pelo Secretário e pelo Coor-
denador eleitos.

Parágrafo único. Ato contínuo, a ata e o regimento interno serão encami-
nhados aos representantes dos Poderes Constituídos para seu conhe-
cimento oficial. 

Art. 24. O Coordenador do Conselho Gestor deverá requerer a devida 
publicação do Regimento Interno na Imprensa oficial.

Art. 25. Todos os atos, atas, resoluções e demais documentos elabora-
dos pelo Conselho Gestor, serão publicados, em painel na Secretaria de 
Governo e Planejamento e no sítio eletrônico do município de Jacareí, 
na página do Plano Diretor: www.jacarei.sp.gov.br/planodiretor.

VI – DAS DESPESAS

Art. 26. As despesas com impressos e remessas de correspondência do 
Conselho Gestor, e outras plenamente justificadas por escrito, correrão 
por conta da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Governo 
e Planejamento.
 
VII – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27. As reuniões ordinárias do Conselho Gestor de Revisão do Plano 
Diretor serão presenciais, podendo ocorrer de forma remota apenas em 
situações excepcionais.

Parágrafo único. As reuniões extraordinárias poderão adotar formato hí-
brido (presencial e remoto), em caso de necessidade.

Art. 28. - O presente Regimento somente poderá ser alterado em reu-
nião especialmente convocada e justificada para este fim.

§ 1º O quórum mínimo para alteração do Regimento é de 2/3 (dois 
terços) dos membros efetivos do Conselho.

§ 2º As alterações serão aprovadas, com um mínimo de 2/3 (dois terços) 
dos votos dos membros presentes na sessão.

Art. 29. O presente regimento interno passa a vigorar imediatamente 
após sua aprovação.

Art. 30. Os casos omissos do presente regimento interno serão decidi-
dos nas reuniões ordinárias do Conselho Gestor que poderá emitir uma 
resolução sobre o assunto tratado e decidido.

Jacareí, 20 de janeiro de 2022.

ANEXO I

O Conselho Gestor de Revisão do Plano Diretor de Jacareí é composto 
por 19 (dezenove) membro, nos termos do edital de homologação do 
resultado final da eleição dos membros da sociedade civil organizada, 
publicado no Boletim Oficial do Município nº 1.422, de 19 de novembro 
de 2021, e da Portaria nº 798, de 23 de novembro de 2021, que dispõe 
sobre a nomeação dos membros do Poder Público Municipal e da socie-
dade civil organizada para composição do órgão colegiado, publicado no 
Boletim Oficial do Município nº 1.423, de 26 de novembro de 2021, da 
seguinte forma: 

I – 07 (sete) representantes do Poder Público Municipal, sendo:

a) Dois membros da SECRETARIA DE GOVERNO E 
PLANEJAMENTO;

b) Um membro da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO;

c) Um membro do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SAAE;

d) Um membro da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 
ZELADORIA URBANA;

e) Um membro da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;

f) Um membro da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA.

II – 05 (cinco) representantes de movimentos populares e/ou coletivos 
com atuação no direito à cidade e meio ambiente, sendo: 

a) Um membro representante da ASSOCIAÇÃO DOS MORADO-
RES DO JARDIM PARAÍSO E JARDIM YOLANDA;

b) Um membro representante do QUILOMBO CORAÇÃO VA-
LENTE;

c) Um membro representante da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIE-
TÁRIOS E MORADORES DO JARDIM SIESTA;

d) Um membro representante da ASSOCIAÇÃO DOS MORADO-
RES DO PARQUE CALIFÓRNIA;

http://www.jacarei.sp.gov.br/planodiretor
http://www.jacarei.sp.gov.br/planodiretor
http://www.jacarei.sp.gov.br/planodiretor
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e) Um membro representante do CULTURA NO MORRO.

III - Duas cadeiras da classe sindical vinculada aos trabalhadores, com 
atuação no município, sendo:

a) Um membro representante do SINDICATO DOS TRABALHA-
DORES NAS INDÚSTRIAS DO PAPEL, PAPELÃO, CELULOSE, PASTA 
DE MADEIRA PARA PAPEL, CORTIÇA E ARTEFATOS DE PAPEL DE 
JACAREÍ – SINDICATO DOS PAPELEIROS DE JACAREÍ;

b) Um membro representante da SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

IV – duas cadeiras de empresas ou entidades profissionais relaciona-
das à produção e/ou ao financiamento do desenvolvimento urbano, com 
sede no município, sendo:

a) Um membro representante da ASSOCIAÇÃO DAS EMPRE-
SAS DE MINERAÇÃO DE JACAREÍ;

b) Um membro representante da ASSOCIAÇÃO DAS CONSTRUTORAS 
DO VALE DO PARAÍBA – ACONVAP.

V - duas cadeiras de entidades acadêmicas e de pesquisa sediadas no 
município ou que efetue pesquisa, publicada em periódicos de relevân-
cia (Qualis B1 ou superior), sobre o município, englobando corpo discen-
te e docente da área de planejamento urbano, sendo:

a) Um membro representante da FACULDADE DE TECNOLO-
GIA PROF. FRANCISCO DE MOURA - FATEC JACAREÍ;

b) Um membro representante da INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA-
ÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO.

VI – Uma cadeira de organização da sociedade civil regularmente cons-
tituída, com pelo menos dois anos de existência, e atuação na área de 
desenvolvimento e planejamento urbano no Município, sendo:

a) Um membro representante da ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
E ARQUITETOS DE JACAREÍ – AEAJ.

ATA Nº 03 – ANÁLISE DOS RECURSOS E RESULTADO FINAL DO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO  Nº 16/2021/SME. (Reabertura)

Ata nº 3 – Edital nº 16/2021 para Credenciamento do Programa de 
Educação em Tempo Integral. Aos sete dias do mês de fevereiro de dois 
mil e vinte e dois, as 9h (nove horas), reuniram-se na sala de Reunião 
da Secretaria Municipal de Educação, a comissão de Credenciamento, 
análise e seleção do Edital nº 16/2021 – SME, composta por Kariny 
Juliani Silva, Edna Farias Claro  e Silvia Teixeira Bardy, para análise dos 
recursos entregues. A Comissão procedeu com a abertura dos envelopes 
entregues no prazo de recurso (dias 31/01/2022 a 04/02/2022) os 
quais seguem na seguinte ordem de abertura: OFICINA LINGUAGEM: 
1 – Erika Rogato Soares - Recurso indeferido - INABILITADA – 
não comprovou a formação técnica da oficina pretendida. OFICINA 
ORIENTAÇÃO E MONITORIA: 1 – Erika Rogato Soares - Recurso 
indeferido - INABILITADA – não comprovou a formação técnica da 
oficina pretendida; OFICINA DE TEATRO: Laura Camargo de Almeida 
– Recurso indeferido – INABILITADA: não apresentou o DRT. Após o 
prazo recursal segue a classificação final por oficina

OFICINA
ANÁLISE DOS 
CRITÉRIOS DE 
PONTUAÇÃO

CANDIDATO
ANÁLISE 

DOCUMEN-
TAÇÃO E 

PONTUAÇÃO

CLASSIFI-
CAÇÃO

Oficina Lingua-
gem

7,5 Alexandra Maria 
Borges Ferraz HABILITADA 1º

6,0 Mariana Molina da 
Silva INABILITADA -

2,5 Erika Rogato Soa-
res INABILITADA -

Oficina  Cultura 
Corporal de 
Movimento

7,5 Rodrigo Milagres do 
Nascimento HABILITADO 1º

6,0 Lucyane Goi dos 
Santos INABILITADA -

Oficina Orienta-
ção  Monitoria

7,5 Alexandra Maria 
Borges Ferraz HABILITADA 1º

7,5 Rodrigo Milagres do 
Nascimento HABILITADO 2º

6,0 Kyane Fernandes 
Neves HABILITADA 3º

5,0 Gabriela de Souza 
Vieira INABILITADA -

Oficina Arte 6,0 Laura Camargo de 
Almeida INABILITADA -

Oficina Pensa-
mento Mate-

mático
6,0 Mariana Molina da 

Silva INABILITADA -

Oficina Tecno-
logia 5,0 Gabriela de Souza 

Vieira INABILITADA -

Oficina Cida-
dania 6,0 Silas Fernandes da 

Cruz HABILITADO 1º

Nada mais a tratar, eu Silvia Teixeira Bardy, encerro a presente ata que 
segue assinada pelos presentes

COMUNICADO N° 04, DE 09 DE FEVEREIRO 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 14/02/2022, às 08h30, 
via aplicativo ZOOM, através do link: 
https://us02web.zoom.us/j/84398436078?pwd=RHl5Y3lBaTdYcGRhczl
SbjBEd1k0UT09 (Meeting ID: 843 9843 6078 e Passcode: 791180).

Jacareí, 09 de fevereiro 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, 14/02/2022, às 08h30, via aplicativo 
ZOOM, através do link:  https://us02web.zoom.us/j/84398436078?pwd
=RHl5Y3lBaTdYcGRhczlSbjBEd1k0UT09 (Meeting ID: 843 9843 6078 
e Passcode: 791180), ficam convocados os aprovados no Processo 
Seletivo nº 17/2021, como segue:
1.2. Professor de Arte, ficam convocados os aprovados da listagem 
geral da classificação 36ª a 41ª e os aprovados na cota PCD;

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 

https://us02web.zoom.us/j/84398436078?pwd=RHl5Y3lBaTdYcGRhczlSbjBEd1k0UT09
https://us02web.zoom.us/j/84398436078?pwd=RHl5Y3lBaTdYcGRhczlSbjBEd1k0UT09
https://us02web.zoom.us/j/84398436078?pwd=RHl5Y3lBaTdYcGRhczlSbjBEd1k0UT09
https://us02web.zoom.us/j/84398436078?pwd=RHl5Y3lBaTdYcGRhczlSbjBEd1k0UT09
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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 à 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 tenha 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/certi-
does/certidao-de-quitacao-eleitoral

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

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 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.

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.

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.

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml
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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, 09 de fevereiro 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
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 RO-
DRIGUES ALVES 39 0,00 50,00

BRUNA DE BRITTO 
GONCALVES DE 

CAMPOS
40 0,00 50,00

PETERSON PATRICK 
DA ROCHA PEREIRA 41 0,00 50,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE 

 Edital: 3 AIIM – 2022

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA POR 
SUPRESSÃO DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Jacareí, por meio deste edital, conforme preceitua 
o Artigo 18º da Lei nº 4549/2001, faz saber ao infrator a seguir relacionado, 
AUTUADO e NÃO ENCONTRADO por estar em local incerto e não sabido, 
que por cometer a infração disposta no artigo da legislação citada (realizar 

supressão de árvore sem autorização) após 30 (trinta) dias da publicação deste 
Edital, procederá a implantação da autuação prevista na referida Lei. Faz saber 

também, que o autuado poderá oferecer recurso no prazo de 30 (trinta) dias 
contados a partir desta publicação, junto ao Atende Bem.

AIIM SMA Nº 201 A – Ivan Aparecido Baccaro 

Local da Infração: Estrada Theofilo Teodoro Resende, nº 2000 – Jardim 
Colinas   

CPF: 027.338.318-36
 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ZELADORIA URBANA/ DIRETORIA DE 
MEIO AMBIENTE  Edital n° 04 (AIIM N° 118) – 2022

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA POR  EXERCÍCIO 
IRREGULAR DE ATIVIDADE INDUSTRIAL (SEM AUTORIZAÇÃO/ 

LICENCIAMENTO), CAUSANDO POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA.
A Prefeitura Municipal de Jacareí, por meio deste edital, conforme preceitua o 
Artigo 69 combinado com o Artigo 71 da Lei Complementar nº 68/2001, 

faz saber ao infrator a seguir relacionado, AUTUADO e NÃO ENCONTRADO 
por estar em local incerto e não sabido, que, por cometer a infração disposta 

nos artigos da legislação citada (exercer atividade industrial irregular, causando 
poluição atmosférica), após 30 (trinta) dias da publicação deste Edital, procederá 

a implantação da autuação prevista na referida Lei. Faz saber, também, que o 
autuado poderá oferecer recurso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados 

a partir desta publicação, junto à Praça de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura 
(Atende Bem).

AIIM SMA Nº 118 – Maria Dolores Alves Jardim

CPF: 273.767.638-05

Local e Data da Infração: Av. Elmira Martins Moreira, 268, Altos de Santana, em 
12/11/2021
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ZELADORIA URBANA/ DIRETORIA DE 
MEIO AMBIENTE 

 Edital n° 05 (AIIM) – 2022

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA POR 
DESCARTE DE RESÍDUOS EM VIA PÚBLICA 

A Prefeitura Municipal de Jacareí, por meio deste edital, conforme preceitua o 
Artigo 1º, da Lei nº 5914/2015 (AINDA VIGENTE NA ÉPOCA DA INFRAÇÃO, 
EM 11/11/2021), faz saber ao infrator a seguir relacionado, AUTUADO e NÃO 

ENCONTRADO por estar em local incerto e não sabido, que, por cometer 
a infração disposta no artigo da legislação citada (descartar resíduos em 
via pública), após 30 (trinta) dias da publicação deste Edital, procederá a 

implantação da autuação prevista na referida Lei. Faz saber, também, que o 
autuado poderá oferecer recurso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados 

a partir desta publicação, junto à Praça de Atendimento ao Cidadão da 
Prefeitura (Atende Bem).

AIIM SMA Nº 116 – TERESA FERNANDES DE SOUZA.

CPF: 869.013.461-15.

LOCAL E DATA DA INFRAÇÃO: AVENIDA PÉRSIO FERREIRA DA SILVA, 
JARDIM COLINAS, EM 11/11/2021.

ALVARÁS
CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO No 2756/2022
Autuado: FERSUB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, Av. José 
Candido Porto, No 731, Villa Branca, CEP 12301-000, em Jacareí/SP.
Data da lavratura: 02 de fevereiro de 2022
Motivo do cancelamento: Erro de lavratura
Autoridade sanitária: Jessé Cardoso de Faria, credencial No 8.707.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANITÁRIOS CONCLUÍDOS

No 40647/2021– M & G JACAREI I – CONDOMINIO EMPRESARIAL

Conclusão: Auto de Infração No 2702/2021, Auto de Imposição de 
Penalidade No 3505/2021  MULTA, Notificação de Recolhimento de 
Multa No 1162/2022 – R$ 1.000,00 (mil reais).

No 40649/2021– GIVANILDO CREPALDI
Conclusão: Auto de Infração No 2706/2021, Auto de Imposição de 
Penalidade No 3174/2021  MULTA, Notificação de Recolhimento de 
Multa No 995/2022 – R$ 1.000,00 (mil reais).

FABIO SANTOS PRIANTI DE CARVALHO – Diretor DVS

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
Palácio da Liberdade

PORTARIA Nº 15/2022, de 07/02/2022
Altera a Portaria nº 07/2022, de 11/01/2022, que divulga feriados e 
estabelece pontos facultativos e recesso administrativo na Câmara 
Municipal de Jacareí no exercício de 2022, e dá outras providências.

Paulo Ferreira da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando o Decreto nº 388, de 02/02/2022, expedido pelo 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria nº 07/2022, de 11/01/2022, 
estabelecendo também como ponto facultativo no âmbito da Câmara 
Municipal de Jacareí, no exercício de 2022, os dias:

I-  28 de fevereiro, segunda-feira – Carnaval;
II- 1º de março, terça-feira – Carnaval;
III- 2 de março, quarta-feira de cinzas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Publique-se.
Câmara Municipal de Jacareí, 07 de fevereiro de 2022.

Paulo Ferreira da Silva
(Paulinho dos Condutores)
Presidente

PORTARIA N.º 16/2022, de 09/02/2022
Designa Solange Zuchini para exercer, em caráter de substituição 
temporária, o cargo em comissão de Chefe de Gabinete Parlamentar 
no Gabinete do Vereador Luis Flávio Dias (Flavinho).

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO o Ofício nº 276/GAB/LF, assinado pelo Vereador 
Luis Flávio Dias, solicitando a substituição temporária do servidor José 
Donizeti Pires de Albuquerque, que estará em gozo de férias;

CONSIDERANDO os termos do artigo 59 e seguintes da Lei 
Complementar nº 13, de 7 de outubro de 1993 – Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Jacareí,

RESOLVE:

Art. 1.º Designar, no período de 11 a 25 de fevereiro de 2022, a servidora 
Solange Zuchini (matrícula 2036) para exercer, em caráter de substituição 
temporária e cumulativa, o cargo em comissão de Chefe de Gabinete 
Parlamentar no Gabinete do Vereador Luis Flávio Dias (Flavinho), em 
virtude de férias do titular do cargo, o servidor José Donizeti Pires de 
Albuquerque.

Art. 2.º Determinar ao Departamento de Pessoal do Legislativo a adoção 
das providências de praxe para cumprimento desta Portaria.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Câmara Municipal de Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.

Paulo Ferreira da Silva
(Paulinho dos Condutores)
Presidente

ATO DA MESA Nº 03, de 08/02/2022
Dispõe sobre procedimentos e regras excepcionais e temporárias 
de funcionamento da Câmara Municipal, para fins de prevenção 
contra a propagação da COVID-19.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando que o Decreto Municipal nº 118, de 12/05/2021, 
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prorrogou, apenas durante o ano de 2021, os efeitos do Decreto nº 
1.013, de 18/04/202, que decretou o estado de calamidade pública no 
município de Jacareí,
Considerando, ainda, a natureza das atividades desenvolvidas no 
âmbito do Poder Legislativo Municipal, e a necessidade de se resguardar 
a saúde da população, dos servidores, dos Vereadores e demais 
colaboradores,

RESOLVE:

Art. 1º Este Ato passa a disciplinar os procedimentos e regras 
excepcionais e temporárias que devem ser respeitadas para o 
funcionamento da Câmara Municipal de Jacareí, a partir desta data.

Art. 2º O atendimento presencial ao público, incluindo aqueles realizados 
pelos Gabinetes Parlamentares, deverá observar as recomendações e 
os protocolos emanados dos órgãos oficiais de saúde, sobretudo no que 
se refere ao uso da máscara facial, ao distanciamento social e à adoção 
de cuidados sanitários como a higienização das mãos e objetos de uso 
comum com álcool em gel.

Art. 3º Fica permitida a presença de público nas galerias do Plenário 
durante a realização de sessões, devendo ser observadas as orientações 
e as recomendações de distanciamento social e não aglomeração, além 
do uso obrigatório de máscara facial.

Art. 4º Fica permitida a utilização do Plenário, Auditório e da Sala de 
Reuniões, nos termos da Portaria nº 12/2018, desde que observadas 
as recomendações de distanciamento e não aglomeração, além do uso 
obrigatório de máscara facial.

Art. 5º Os servidores e estagiários deverão apresentar, na Diretoria de 
Recursos Humanos, o comprovante de vacinação contra a COVID-19 
devidamente atualizado, incluindo a aplicação da dose de reforço, 
segundo o cronograma do PNI – Programa Nacional de Imunização e/ou 
da Campanha de Vacinação da Prefeitura Municipal de Jacareí.

§1º Os servidores e estagiários que se enquadram nos grupos 
autorizados a se vacinar contra a COVID-19 mas que ainda não se 
vacinaram, deverão apresentar, no prazo de 15 dias contados da data 
da publicação do presente Ato, um dos seguintes documentos:
I- comprovante de vacinação atualizado; ou
II- justificativa de ordem médica para a não vacinação; ou
III - declaração de como prestará os seus serviços sem prejuízo de sua 
saúde, dos demais servidores e da população atendida pelos serviços 
públicos.

§2º Em caso de descumprimento do disposto neste artigo, ou ocorrendo 
o indeferimento da justificativa ou do demonstrativo pela administração 
pública, e havendo ou permanecendo a recusa em se vacinar, o 
servidor ou o estagiário será afastado compulsoriamente sem direito à 
remuneração ou pagamento da Bolsa Auxílio, respectivamente, até que 
apresente o comprovante de vacinação, podendo ensejar, no caso dos 
servidores, a abertura de processo administrativo disciplinar.

§3º O disposto neste artigo também se aplica aos funcionários das 
empresas prestadoras de serviços terceirizados, as quais deverão 
apresentar ao Fiscal do respectivo Contrato os devidos comprovantes 
exigidos no caput ou no §1º, e afastar imediatamente das atividades 
inerentes à execução do Contrato com a Câmara o funcionário que não 
cumprir com tais exigências.

Art. 6º Em caso de Vereador, servidor ou estagiário que apresentar 
sintomas característicos da COVID-19, esteja contaminado pela doença 
ou que resida com pessoa que testou positivo para a doença, este deverá 
seguir o protocolo de isolamento por, no mínimo, 5 dias, sem prejuízo da 
sua remuneração, devendo ser observadas as seguintes orientações:

I- se apresentar sintomas característicos da COVID-19:
a) desaparecendo os sintomas nos primeiros 5 dias, deverá retornar ao 
serviço no 6º dia;
b) se persistirem os sintomas após o 5º dia, permanecerá afastado 
por mais 5 dias e deverá realizar o teste RT-PCR ou sorológico. Se o 
resultado do teste for negativo, retornará ao serviço no 11º dia. Se o 
resultado for positivo, deverá buscar atendimento médico para emissão 
do respectivo atestado e permanecer afastado pelo período indicado no 
documento, agendando a homologação do mesmo no setor de medicina 

do trabalho do Centro do Servidor.
II- se contaminado pela COVID-19, deverá buscar atendimento médico 
para emissão do respectivo atestado e permanecer afastado do 
serviço pelo período indicado no respectivo documento, agendando a 
homologação do mesmo no setor de medicina do trabalho do Centro do 
Servidor.
III- se reside com pessoa que testou positivo para a doença, deverá 
apresentar o resultado do teste positivo dessa pessoa e seguir o 
protocolo de isolamento por, no mínimo, 5 dias, e após esse prazo seguir 
as orientações do item I;

§1º Os afastamentos de que trata este artigo serão concedidos como 
Licença Compulsória, nos termos do art. 118 da Lei Complementar nº 
13/1993 e do art. 25 do Decreto Municipal nº 629/2010.

§2º Na data do agendamento para homologação da Licença Compulsória, 
deverão ser apresentados os documentos originais.

§3º O Vereador que se enquadrar nas condições deste artigo, mediante 
apresentação de teste negativo para COVID-19, poderá participar 
normalmente das sessões ordinárias.

§4º O disposto neste artigo também se aplica aos funcionários 
terceirizados em relação à obrigatoriedade de seguir o protocolo de 
isolamento.

Art. 7º A eventual adoção de medida de isolamento ou de trabalho 
à distância, quando cabível, fundamentado no presente Ato, não 
ocasionará qualquer prejuízo aos vencimentos do servidor, na Bolsa 
Auxílio paga ao estagiário e ao subsídio do Vereador, desde que 
cumpridas as disposições do art. 6º, mas terão repercussão no benefício 
do vale-transporte.

Art. 8º As determinações estabelecidas neste Ato não geram qualquer 
direito adquirido aos agentes públicos, podendo, inclusive, serem 
revistas, total ou parcialmente, a qualquer tempo.

Art. 9º As ações ou omissões que violem as disposições deste Ato 
sujeitam o responsável a sanções penais, civis, éticas e administrativas, 
conforme o caso.

Art. 10º Casos não abrangidos pelo disciplinado neste Ato serão decididos 
pontualmente pela Mesa Diretora ou pelo respectivo Secretário-Diretor, 
conforme couber.

Art. 11 Este ato entra em vigor nesta data.

Art. 12. Ficam revogadas as disposições em contrário e, em especial, o 
Ato da Mesa nº 14/2021.

Câmara Municipal de Jacareí, 9 de fevereiro de 2022.
Paulo Ferreira da Silva
(Paulinho dos Condutores)
Presidente

Edgard Takashi Sasaki
(Edgar Sasaki)
1º Secretário

Rogério da Silva Timóteo
(Rogério Timóteo)
2º Secretário

Apostila nº 01/2022 - Contrato de prestação de serviços nº 021/2018 
celebrado com o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - 
CIEE. Com fundamento no artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993, bem 
como no art. 4, II, da Resolução nº 695/2014, fica reajustado o valor total 
do contrato supra em 8,3627%, correspondente ao reajuste no valor das 
bolsas de estudo, a partir de 01/03/2022. Assim, o valor total do contrato 
(incluindo as bolsas, o vale-transporte e a contribuição mensal ao CIEE) 
passa a ser de R$ 420.798,24 (quatrocentos e vinte mil, setecentos e 
noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), mantendo-se as mesmas 
condições de pagamento, bem como demais cláusulas contratuais.

Jacareí, 01 de fevereiro de 2022.
PAULO FERREIRA DA SILVA
Presidente
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EDITAL  Nº  001/2022-SL
A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal 
de Jacareí, por intermédio de seu Presidente, Vereador Edgard Sasaki, 
na forma do que dispõe a Resolução nº 617, de 18 de maio de 2001, torna 
público que, no próximo dia 24 de fevereiro de 2022 (quinta-feira), às 17 
(dezessete) horas, no plenário da Câmara Municipal de Jacareí, situado 
na Praça dos Três Poderes nº 74, Centro, nesta cidade, será realizada 
Audiência Pública para avaliação e demonstração do cumprimento das 

metas fiscais referentes ao quadrimestre setembro/outubro/novembro/
dezembro de 2021, em observância ao disposto no § 4° do artigo 9° da 
Lei Complementar n° 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Câmara Municipal de Jacareí, 4 de fevereiro de 2022.
EDGARD SASAKI
Presidente da Comissão Permanente de
Finanças e Orçamento

FUNDAÇÃO PRÓ-LAR
de Jacareí

PORTARIA N° 024/2022 – FPL

Sr. ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA, Presidente da Fundação 
Pró-Lar de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei e que lhe foram delegadas,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor Romualdo Froes Rodrigues – matrícula 
nº 22053 - portadora do RG nº 30.854.096-7, para compor a Comissão 
Permanente de Julgamento de Licitações da Fundação Pró-lar, como 
membro titular durante o período de 11/02/2022 a 25/02/2022 (15) quinze 
dias durante as férias da titular do cargo, fazendo jus ás vantagens 
pecuniárias previstas na Lei Municipal nº5.176 de 12/03/2008.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor em 11/02/2022.
REGISTRA-S E PUBLIQUE-SE
Fundação Pró-lar, 07 de fevereiro de 2022

ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí

PORTARIA nº 25 / FPL / 2022

Dispõe sobre a alteração do Auxílio-Aluguel concedido em favor da Sra. 
Benedita Rodrigues Moreira.

O Sr. Alexsandro Quadros da Rocha, Presidente da Fundação Pró-
Lar de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:
 
Artigo 1º - Fica alterado o Auxílio Aluguel concedido à Sra. Benedita 
Rodrigues Moreira, portadora do R.G. nº 19.988.423-7 SSP/SP e 
inscrita no CPF/MF sob o nº 071.130.968-08 mediante o pagamento, no 
valor de até 15 (quinze) VRM´s, atrelado ao valor do contrato de locação 
apresentado.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Jacareí, 08 de fevereiro de 2022.
ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA 
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí

PORTARIA nº 26 / FPL / 2022

Dispõe sobre a concessão do auxílio aluguel em favor do Sr. Henrique 
Daires Bernardes. 
O Sr. Alexsandro Quadros da Rocha, 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 5831/2019, 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 ao Sr. Henrique Daires 
Bernardes, portador do R.G. nº 23.573.040-3 SSP/SP e inscrito no CPF/
MF sob o nº 109.620.168-29, nos termos do inciso II, artigo 4º da Lei 
Municipal nº 5.033, de 04 de abril de 2007, mediante pagamento, no 
valor de até 09 (nove) VRM´s, atrelado ao valor do contrato de locação 
apresentado, 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 do beneficiário e de seus familiares.
Artigo 3º - O beneficiário mencionado no artigo 1º desta Portaria fica 
obrigado 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, 08 de fevereiro de 2022.
ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA 
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí

PORTARIA nº 27 / FPL / 2022

Dispõe sobre a concessão do auxílio aluguel em favor do Sr. Euclides 
Dias da Cruz. 
O Sr. Alexsandro Quadros da Rocha, 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 6485/2019, 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 ao Sr. Euclides Dias da 
Cruz., portador do R.G. nº 14.133.386-8 SSP/SP e inscrito no CPF/
MF sob o nº 268.281.888-96, nos termos do inciso II, artigo 4º da Lei 
Municipal nº 5.033, de 04 de abril de 2007, mediante pagamento, no 
valor de até 08 (oito) VRM´s, atrelado ao valor do contrato de locação 
apresentado, 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 do beneficiário e de seus familiares.
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Artigo 3º - O beneficiário mencionado no artigo 1º desta Portaria fica 
obrigado 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, 08 de fevereiro de 2022.
ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA 
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí

PORTARIA nº 28 / FPL / 2022

Dispõe sobre a concessão do auxílio aluguel em favor da Sra. Luciana 
Vaz Pinto Umbelino. 
O Sr. Alexsandro Quadros da Rocha, 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 4241/2013, 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. Luciana Vaz Pinto 
Umbelino, portadora do R.G. nº 32.093.629-6 SSP/SP e inscrita no 
CPF/MF sob o nº 346.795.128-73, nos termos do inciso II, artigo 4º da 
Lei Municipal nº 5.033, de 04 de abril de 2007, mediante pagamento, no 
valor de até 10 (dez) VRM´s, atrelado ao valor do contrato de locação 
apresentado, 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 do beneficiário e de seus familiares.
Artigo 3º - O beneficiário mencionado no artigo 1º desta Portaria fica 
obrigado 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, 08 de fevereiro de 2022.
ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA 
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí

PORTARIA nº 29 / FPL / 2022

Dispõe sobre a concessão do auxílio aluguel em favor da Sra. Simone 
Souza Feitosa da Silva. 
O Sr. Alexsandro Quadros da Rocha, 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 4232/2013, 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. Simone Feitosa da 
Silva, portadora do R.G. nº 42.654.557-6 SSP/SP e inscrita no CPF/
MF sob o nº 343.082.938-04, nos termos do inciso II, artigo 4º da Lei 
Municipal nº 5.033, de 04 de abril de 2007, mediante pagamento, no 
valor de até 12 (doze) VRM´s, atrelado ao valor do contrato de locação 
apresentado, 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 do beneficiário e de seus familiares.
Artigo 3º - O beneficiário mencionado no artigo 1º desta Portaria fica 
obrigado 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, 08 de fevereiro de 2022.
ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA 
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí

PORTARIA N° 030/2022- FPL

O Sr. ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA, Presidente, da Fundação 
Pró-Lar de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, o servidor LUANA MARIA DOS SANTOS - RG 
nº 47.949.867-2 matrícula nº 28.569, para responder interinamente 
e cumulativamente como Diretor de Departamento referência CCII, 
durante a Licença Gestante/Maternidade da titular do cargo, a partir 
de 04/02/2022 a 01/08/2022, fazendo jus às vantagens pecuniárias 
previstas no artigo 60, da Lei Complementar nº 13 de 07.10.93 (Estatuto 
dos Servidores do Município de Jacareí).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 04/02/2022.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Fundação Pró-lar, 08 de fevereiro de 2022.

 ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
do Município de Jacareí

Portaria nº 021/2022, de 09/02/2022
ROSSANA VASQUES, Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei:
Considerando a decisão judicial, transitada em julgado, proferida nos 
autos do Processo nº 1009002-18.2016.8.26.0292;
Resolve:
Art. 1º - CONCEDER Aposentadoria Especial, como consta do 
expediente nº. 1.1.015/2015, de acordo com o artigo 40, § 4º, III, da 
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003, a OLAIR RAFAEL DA SILVA JUNIOR, RG nº 50.660.271-0-
SSP/SP, do cargo de Médico Plantonista, referência “13” do Quadro dos 
Servidores Públicos do Município de Jacareí.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.

ROSSANA VASQUES
Presidente do IPMJ

Portaria nº 022/2022, de 09/02/2022
ROSSANA VASQUES, Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei:
Considerando a decisão judicial, transitada em julgado, proferida nos 

autos do Processo nº 1002921-14.2020.8.26.0292;
Resolve:
Art. 1º - TORNAR nula e sem efeito as Portarias nº 044/2020 de 
01/04/2020, 046/2020 de 02/04/2020, 047/2020 de 02/04/2020 e 049 de 
30/04/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.

ROSSANA VASQUES
Presidente do IPMJ

Portaria nº 023/2022, de 09/02/2022
ROSSANA VASQUES, Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei:
Resolve:
Art. 1º - TORNAR nula e sem efeito a Portaria nº 020/2022 de 02/02/2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.

ROSSANA VASQUES
Presidente do IPMJ

SERVIÇO AUTÔNOMO 
de Água e Esgoto

PORTARIA Nº 023, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022

O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – SAAE, 
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º DECLARAR a vacância, no Quadro dos Servidores do SAAE de 
Jacareí, do cargo público de provimento efetivo, Oficial Administrativo 
de Saneamento, ocupado pelo servidor THIAGO LUIZ DOS SANTOS, 
RG n° 47.397.357-1, em virtude de posse em outro cargo inacumulável, 
nos termos do art. 64, inciso VI da Lei Complementar n° 13, de 07 de 
outubro de 1993.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Jacareí, 03 de fevereiro de 2022
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 24, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022

O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – SAAE, 
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO que o candidato aprovado no Concurso nº 001/2018 
e classificado em 3º lugar para o cargo de Engenheiro Mecânico, 
manifestou expressamente sua desistência em relação à posse no 
referido cargo, após ser devidamente convocado, por meio da Portaria 
nº 22, de 01/02/2022;
CONSIDERANDO que o candidato aprovado no Concurso nº 001/2018 
e classificado em 42º lugar para o cargo de Oficial Administrativo de 
Saneamento, manifestou expressamente sua desistência em relação à 

posse no referido cargo, após ser devidamente convocado, por meio da 
Portaria nº 21, de 31/01/2022;
CONSIDERANDO ainda, que a nomeação para provimento de cargo 
efetivo deve seguir rigorosamente a ordem de classificação dos 
aprovados no concurso público e que os candidatos aprovados em 43º 
e 44º para o cargo de Oficial Administrativo de Saneamento também já 
foram convocados por meio da Portaria nº 21, de 31/01/2022,

RESOLVE:
Art. 1º CONVOCAR os candidatos aprovados no Concurso Público 
nº 001/2018 abaixo relacionados a comparecerem perante à Unidade de 
Gestão de Pessoas do SAAE Jacareí, situada na Rua Antônio Afonso, 
nº 460, Centro, Jacareí – SP, no prazo de 03 (três) dias, contados da 
data de publicação desta Portaria:

I – NÍCOLAS LARA, portador do RG nº 46.950.222-8, classificado em 
04º lugar para o cargo de “Engenheiro Mecânico”, referência “12”;

I – MATHEUS BALIEIRO REBELLO, portador do RG nº 60360304-
X, classificado em 45º lugar para o cargo de “Oficial Administrativo de 
Saneamento”, referência “06”.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Jacareí, 04 de fevereiro de 2022
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE 

PORTARIA Nº 25, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – SAAE, 
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei,
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RESOLVE:
Art. 1o EXONERAR, a pedido do próprio servidor, a partir de 07 
de fevereiro de 2022, de acordo com o caput do artigo 65, da Lei 
Complementar Municipal no 13 de 07 de outubro de 1993 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Jacareí) servidor MATHEUS SENE 
DE SOUZA, portador do RG.: 45.772.889-9, do cargo de Auxiliar de 
Saneamento - Operacional I, referência “03”, do Quadro dos Servidores 
do SAAE de Jacareí.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Jacareí, 07 de fevereiro de 2022
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 26, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí - SAAE, 
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO, o disposto no artigo 213 da Lei Complementar nº 
13, de 07 de outubro de 1.993 - Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Jacareí,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder adicional por tempo de serviço - anuênio - a partir do 
mês de janeiro de 2022, aos servidores abaixo:

MATRÍCULA NOME ANUÊNIO (%)

6769 ADRIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO 31

20076 AILTON APARECIDO DA SILVA 20

532018 ALAAN ELIAS BENTO ABBADE 2

472019 ALISSA NIWA 1

102016 ANGELICA PAULA SIQUEIRA PINHEIRO 4

542019 ANNA CAROLINA BARRETO FERNANDES LOPES 1

42013 AUGUSTO CESAR VIEIRA DA SILVA 7

392019 AXEL AMORIM DA SILVA 1

812012 CARLOS JOSE DA SILVA 11

95003 CRISLAINE JOSE MENINO DE PAIVA 24

232014 DANILO CESAR JACUNDINO DE SOUZA 6

362017 DENIS COELHO DE SOUZA 3

12022 DIANA FARIAS DOS SANTOS 6

94025 EDILSON FARIAS CLARO 26

172015 EDS SEVERO DE ARAUJO 5

968 EDUARDO ALVES DE ARAUJO 27

462019 EDUARDO FARIA SILVA 1

272017 EIDRYENNE PORTES CONCEICAO RIBEIRO 3

82016 FABIO FERREIRA DE SOUZA 12

492018 FARIDI COLARES MUSSI 2

5118 FELESMINA APARECIDA DE SOUZA NOGUEIRA 34

312017 FERNANDO JOSE SILVA 3

412019 FRANCISCO ALEXANDRE LOPES LEAL 1

222014 GEVERSON FIRMINO COLEN 6

262017 GISELLE CRISTINA GRANJA AMORIM SIQUEIRA 3

20079 JOAO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA 20

482018 JOAO PAULO MURILO MACEDO FELIPPE PENHA 2

352017 JOAO PAULO SANTOS RODRIGUES 3

612012 JOCILEI LIMA MATHIAS 8

212014 JOSE CLEBIO DE PAULA PORTES 6

372019 JULIO GERALDO CARVALHO DE JESUS 1

382019 LENILSON DE SOUZA SANTOS 1

542018 LUCIMARA APARECIDA RAMOS LEITE 2

94038 LUIS ANTONIO DOS SANTOS GONCALVES 26

442019 LUIZ EDUARDO DA COSTA FERREIRA DOS 
SANTOS 1

502019 LUIZ MAURO DOS SANTOS 1

562012 LUZIA LUCRECIA DO ESPIRITO SANTO 8

94037 MARCO ANTONIO FARIA 26

95012 NELI DA SILVA PINTO 31

452019 NILSON DE BARROS BRAZ 1

242017 OZAIR DE SOUZA FRANCA 3

82019 RAFAELA CHIARANI ALARCON 4

432019 RICARDO SANTANA DOS SANTOS 1

6785 ROBERTO JORGE JUNIOR 31

522019 RODOLFO PONTES BITENCOURT 1

20080 RODRIGO MUNHOZ DE SOUZA 20

532019 SABRINE FRAGA DE SA 1

572012 SANDRA CECILIA AGUIAR FARIA 8

672012 SAULO BATISTA NUNES DA SILVA 8

252017 SORAHIA MARTINS VIEIRA 3

512019 TAMINE LIZ CALDAS SANT ANNA 1

302017 TAMIRES DANIANE DE OLIVEIRA BOAVENTURA 3

602012 THIAGO LUIZ DOS SANTOS 8

222 VALDEMIR PIRES 28

402015 VANDERLAN FREITAS SIQUEIRA 20
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos 
a partir de janeiro de 2022.

Jacareí, 07 de fevereiro de 2022

NELSON GONCALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 27, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí - SAAE, 
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 214 da Lei Complementar nº 
13, de 07 de outubro de 1993 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Jacareí, 
RESOLVE:
Art. 1º Conceder aos servidores abaixo o direito à percepção de um 
sexto de seus vencimentos integrais, em decorrência dos 20 (vinte) anos 
de efetivo serviço – Adicional de Sexta Parte – a partir do mês de janeiro 
de 2022, o qual se incorporará aos vencimentos para todos os efeitos:

MATRÍCULA NOME

20076 AILTON APARECIDO DA SILVA

20079 JOAO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA

20080 RODRIGO MUNHOZ DE SOUZA

402015 VANDERLAN FREITAS SIQUEIRA

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos 
a partir de janeiro de 2022.

Jacareí, 07 de fevereiro de 2022

NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

 PORTARIA Nº 28, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – SAAE, 
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei,
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CONSIDERANDO que o candidato aprovado no Concurso nº 001/2018 
e classificado em 4º lugar para o cargo de Engenheiro Mecânico, 
manifestou expressamente sua desistência em relação à posse no 
referido cargo, após ser devidamente convocado, por meio da Portaria 
nº 24 de 04/02/2022;
CONSIDERANDO ainda, que a nomeação para provimento de cargo 
efetivo deve seguir rigorosamente a ordem de classificação dos 
aprovados no concurso público,

RESOLVE:
Art. 1º CONVOCAR o candidato aprovado no Concurso Público nº 
001/2018 abaixo relacionado a comparecer perante à Unidade de 
Gestão de Pessoas do SAAE Jacareí, situada na Rua Antônio Afonso, 
nº 460, Centro, Jacareí – SP, no prazo de 03 (três) dias, contados da 
data de publicação desta Portaria:

I – DIOGO MACHADO MORAES CALDAS, portador do RG nº 
49.048.269-7, classificado em 05º lugar para o cargo de “Engenheiro 
Mecânico”, referência “12”.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Jacareí, 07 de fevereiro de 2022
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Jacareí, na forma 
do artigo 97 § 2º da lei Orgânica do Município, determina a publica-
ção resumida do seguinte ato PORTARIA nº 29, DE 07 DE FEVEREI-
RO DE 2022, O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Jacareí – SAAE, NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR, RESOLVE: 
INSTAURAR Processo Administrativo em conformidade com o artigo 50 
e seguintes da LC 13/93, c.c. alínea d) do inciso III do artigo 14 e artigo 
20 e seguintes, do Decreto nº 849, de 21 de maio de 2004, por não aten-
dimento aos requisitos legais do estágio probatório, em face de N.B.B, 
matrícula 45.2019, titular do cargo de Encanador de Saneamento, lotado 
no Departamento de Operação e Manutenção – Unidade de Sistemas 
de Água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí. Designar 
a Comissão de Avaliação de Servidor em Estágio Probatório nomeada 
pela Portaria nº 28, de 26 de janeiro de 2021, para conduzir os traba-
lhos. Determinar que seja o servidor notificado dos termos integrais da 
presente Portaria, sendo-lhe concedido o direito ao contraditório e ampla 
defesa. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Apostila de Reajuste nº 035/2021 – Referente ao Contrato nº 
213/2019 celebrado entre o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE JACAREÍ - SAAE e a empresa ALLSAN ENGENHARIA 
E ADMINISTRATAÇÃO LTDA, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa para prestação de serviço de corte, religação do fornecimento 
de água, troca de hidrômetro: no cavalete, na caixa padrão, fiscalização 
e eliminação de desconformidades em cavaletes, caixas padrão e ramais 
em diversos locais da cidade de Jacareí.
Em face do 3º Aditamento, o qual teve por finalidade a prorrogação 
anual do contrato, a presente apostila se faz necessária para registro 
do Reajuste de preços aplicado anualmente ao contrato, sendo esta 
no percentual de 11,73%, conforme variação do índice INPC/IBGE 
verificada entre os meses de Setembro/2020 e Setembro/2021, e, ainda, 
considerando o desconto concedido pela contratada no percentual de 
0,01689%.
Sendo assim, o índice supracitado, aplicado sobre o 3º Aditamento, 
resulta no reajuste de preços equivalente a R$ 166.415,10 (cento e 
sessenta e seis mil e quatrocentos e quinze reais e dez centavos). 
Esta despesa será suportada pela dotação orçamentária nº 03.07.01, 
classificação funcional nº 04.122.0011, classificação econômica nº 
3.3.90.39.79, devidamente empenhado sob nº 00063/2022-01, no valor 
de R$ 166.415,10 (cento e sessenta e seis mil e quatrocentos e quinze 
reais e dez centavos).
Jacareí, 04 de fevereiro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE – Jacareí.

2º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 047/2020.
Edital: 013/2020; Mod.: Pregão Eletrônico; Empresa: TELEFONICA 
BRASIL S.A.
Finalidade: Prorrogação anual do prazo do contrato.
Do prazo: O presente aditivo prorroga o prazo contratual em 12 (doze) 
meses, contados a partir de 07/02/2022, ficando seu término estabelecido 
para o dia 06/02/2023.

Jacareí, 04 de fevereiro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE – Jacareí.

2° ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 137/2021.
Edital: 046/2021; Mod.: Pregão Eletrônico; Empresa: DIGICROM 
ANALITICA LTDA.
Finalidade: Prorrogação dos prazos de entrega dos produtos e vigência.
Dos prazos de execução e vigência: O presente aditivo prorroga os 
prazos de entrega dos produtos e vigência em 62 (sessenta e dois) dias, 
contados a partir de 05/02/2022, ficando seu término estabelecido para 
o dia 07/04/2022.
Jacareí, 04 de fevereiro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE – Jacareí.

1° ADITAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2021.
Edital: 030/2021; Mod.: Pregão Eletrônico; Empresa: WALDOMIRO DOS 
SANTOS AGUIAR.
Finalidade: Alterar a razão social da contratada, sem alteração do valor 
contratado.
Da alteração de razão social: A Razão Social passa de “WALDOMIRO 
DOS SANTOS AGUIAR” para “BELLA AGRONEGOCIOS LTDA”, em 
decorrência da transformação da personalidade jurídica, passando a ser 
sociedade empresária limitada.
Jacareí, 04 de fevereiro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE – Jacareí.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2022
EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER A LEI 147/2014 (ME/EPP).
OBJETO: LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA O 
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE ASSIDUIDADE, CONTENDO 
EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, INSTALAÇÃO, 
CONFIGURAÇÃO, INTEGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E 
SUPORTE TÉCNICO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO SAAE-
JACAREÍ.
Valor estimado: R$ 67.560,00
Recebimento dos Lances: impreterivelmente até às 09h00min do dia 
24/02/2022;
Credenciamento: às 09h00min 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 
1612 / 1620 / 1630 / 1655 e 1670.
Edital: www.saaejacarei.sp.gov.br (LINK “TRANSPARÊNCIA” SUBLINK 
“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, 08 de fevereiro de 2022
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 006/2022.
Edital: 014/2021; Mod: Pregão Presencial; Contratada: ZANCAPEL 
COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI; 
Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza, higienização e 
descartáveis; R$ 2.720,00; 
Vigência: 12 meses
Jacareí, 19 de janeiro de 2022
Evandro Faria Lins - Presidente Interino do SAAE – Jacareí.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 013/2022.
Edital: 003/2022; Mod: INEXIGIBILIDADE; Contratada: VIAÇÃO 
JACAREÍ LTDA; Objeto: Prestação de serviços de transporte mediante 
fornecimento de vale-transporte ou unidades de créditos eletrônicos, nos 
termos de sistema de bilhetagem eletrônica implantada para operação 
do serviço de passageiros da linha Jacareí a Santa Isabel; R$ 25.200,00; 
Vigência: 12 meses
Jacareí, 25 de janeiro de 2022
Evandro Faria Lins - Presidente Interino do SAAE – Jacareí.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 015/2022.
Edital: 002/2022; Mod: INEXIGIBILIDADE; Contratada: CONSÓRCIO 
123; Objeto: Prestação de serviços de transporte de passageiros 
mediante o fornecimento de recarga de cartão eletrônico super passe 
linha urbana de São José dos Campos; R$ 98.800,00; 
Vigência: 12 meses
Jacareí, 25 de janeiro de 2022
Evandro Faria Lins - Presidente Interino do SAAE – Jacareí.
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY
José Maria de Abreu

EDITALNº 06/2022 CONCURSO ARTES VISUAIS
SALÃO DE JACAREÍ - EDIÇÃO 2022
SAJA 2022

A Fundação Cultural de Jacarehy - José Maria de Abreu, por seu 
Presidente, Senhor Guilherme Augusto Campos Mendicelli, no uso das 
suas atribuições legais, torna público, a todos os interessados, o Edital 
06/2022 Concurso de Artes Visuais para a realização do Salão de Artes 
de Jacareí Edição 2022. 

ITEM 01 - DO OBJETO
1.1 A Fundação Cultural de Jacarehy realizará o Salão de Artes de 
Jacareí instituído pela Lei Municipal nº 1.888 de 1978, Lei Estadual nº 
16.793,de 12 de julho de 2018, cujo procedimento dar-se-á nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
1.2. Este edital tem por objetivo selecionar obras para compor o Salão 
de Artes de Jacareí Edição 2022.  São contempladas as seguintes 
categorias:
I – Desenho;
II – Escultura;
III – Gravura;
IV – Pintura;
V – Fotografia.
1.3 O Salão de Artes de Jacareí -  SAJA 2022 será coordenado por 
Comissão Organizadora, composta por 05 (cinco) membros nomeados 
pelo presidente da Fundação Cultural de Jacarehy, por meio de Portaria 
em 25 de fevereiro de 2022. 
1.4 A Comissão de Avaliação terá como atribuição: selecionar, avaliar e 
supervisionar o concurso para o  Salão de Artes de Jacareí - SAJA 2022.
1.5. Fica definido como tema norteador do Salão de Artes de Jacareí 
Edição 2022: Jacareí comemora o Centenário da Semana de Arte 
Moderna de 1922. 
1.5.1. Para fins deste edital entende-se como Centenário da Semana 
de Arte Moderna a comemoração aos cem anos do movimento artístico 
ocorrido em 1922. As obras produzidas devem dialogar com a atualidade 
jacareiense e aspectos conceituais apresentados durante a Semana de 
Arte Moderna. 

ITEM 02 - DA MODALIDADE
2.1 Este edital insere-se na modalidade: concurso.
2.2. O presente Edital segue as regras previstas na Lei Federal nº. 
8.666/93 e alterações posteriores  e Lei Estadual nº 16.793, de 12 de 
julho de 2018.

ITEM 03 - DO ORÇAMENTO
3.1. A premiação será empenhada, onerando dotação própria do 
orçamento vigente sob:  13.392.0013.2199 - Promoção de Eventos 
Culturais 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, 
Desportivas e Outras.
3.2. O valor total para este edital é de R$3.000,00

ITEM 04 - DA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar artistas residentes em Jacareí e de outras cidades 
em igualdade de condições, nos termos do artigo 5º da Municipal nº 
1.888 de 1978; maiores de 18 (dezoito) anos de idade e que preencham 
todos os dados da ficha de inscrição. 
4.2. Inscrições em grupos poderão ser efetuadas, desde que haja 01 
(um) responsável e todos os demais membros sejam nominados. 
4.3. Cada artista poderá fazer uma inscrição individual e somente uma 
em grupo,podendo ser responsável ou membro integrante. 
4.4.Os artistas (inscrições individuais ou em grupo) poderão inscrever 
até apenas 01 (uma) obra em uma das categorias; 

ITEM 05 - DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas:  
5.1.1.  Por plataforma de inscrição divulgada no site da Fundação Cultural 
de Jacarehy José Maria de Abreu, http://www.fundacaocultural.com.br/ 
5.1.2. 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)
5.2  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;
C. Comprovante bancário em nome da pessoa responsável pela 
proposta e/ou seus dados bancários completos.
D. Currículo resumido do artista; 
E. Relato escrito sobre cada obra (tema, inspiração, técnica, 
materiais, etc);
F. Uma imagem digital colorida de cada um dos trabalhos inscritos 
para o Salão, indicando a horizontal, obrigatoriamente identificada 
no verso com o nome do autor, da técnica, material utilizado na obra, 
modalidade e data de execução da obra.  
5.3. O artista poderá encaminhar o PORTIFÓLIO para conhecimento do 
trabalho porém, a comissão escolherá somente as obras inscritas
5.4. As inscrições deverão ser processadas mediante preenchimento da 
ficha de inscrição na plataforma online com a documentação apontada 
no item 5.2.
5.5.  O ato da inscrição implica na automática e plena concordância 
com os termos e condições deste edital e implicará na autorização para 
uso e veiculação da imagem das obras selecionadas e do artista para 
eventuais divulgações e afins. 

ITEM 06 - DAS OBRAS
6.1. Participarão do SAJA - Edição 2022 os artistas que tiverem suas 
obras selecionadas pela Comissão de Avaliação.
6.2. Só poderão participar da seleção as obras:

A. Originais e inéditas de própria autoria;
B. Obras totalmente concluídas;
C. Produzidas a partir do ano de 2020, devendo estar datadas;
D. Temática da obra relacionado ao item 1.5;
E. As obras deverão ter no máximo 2m de largura por 1,80m de 
altura e, no caso de obras tridimensionais, a profundidade de 1,50m;
F. As obras inscritas na categoria Fotografia deverão ser 
apresentadas com moldura ou outro suporte equivalente.
6.3. As obras com peso acima de 10 (dez) quilos só serão expostas 
caso o artista se responsabilize pela colocação e retirada da mesma no 
espaço expositivo determinado pela Comissão de Avaliação do evento. 
6.4. Não serão aceitas obras com materiais perecíveis ou alteráveis que 
comprometam a integridade física do local, do público e dos funcionários.
6.5. As obras expostas serão exatamente as selecionadas, não sendo 
permitidas substituições ou modificações das mesmas.
6.6. A Comissão de Avaliação observará dentre outros dispositivos 
legislativos, a Lei Estadual nº 16.793, de 12 de julho de 2018.

ITEM 07 - DA HABILITAÇÃO E SELEÇÃO
7.1. 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 publicada em Boletim Oficial e no site da 
Fundação Cultural de Jacarehy conforme o cronograma estabelecido no 
item 10 do Edital.
7.2. 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, 
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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.
7.3. A seleção constitui-se de 02 (duas) fases que será realizada pela 
Comissão de Avaliação. 
7.4. A Primeira Fase de Seleção será feita a partir do exame das fotos 
das obras.
7.5.  O resultado desta fase será divulgado em Boletim Oficial e no site 
da Fundação Cultural de Jacarehy.
7.6. Na Segunda Fase, a Comissão de Avaliação escolherá as obras que 
participarão do SAJA 2022.
7.7. As obras selecionadas para a Segunda Fase deverão ser entregues 
na Rua XV de Novembro, 143, Centro, Jacareí, em horário agendado. 
7.8. Todos os participantes que não tiverem os trabalhos aprovados na 
Segunda Fase deverão retirá-los dentro do prazo de 10 (dez) dia úteis 
a contar da publicação do resultado final e ficam a cargo da Fundação 
Cultural de Jacarehy  decidir sobre o destino das obras que não forem 
retiradas dentro do prazo estabelecido podendo ser descartadas
7.9. Os artistas selecionados serão comunicados individualmente e 
também será divulgado o resultado através do Boletim Oficial e do site 
da Fundação Cultural de Jacareí
7.10. Nesta fase, o conjunto de obras de cada participante poderá ser 
aceito total ou parcialmente pela Comissão de Avaliação, bem como 
recusado no todo, pois, serão avaliadas em conformidade com o item 6 
deste edital e pontuadas com os critérios abaixo
7.10.1 tabela de pontuação:

Critério Pontuação

 Qualidade e contemporaneidade, 0 - 10

Relevância estética e conceitual 0 - 10

Originalidade 0 - 10

Total máxima de pontos 30

7.11.Os critérios acima especificados serão objeto de avaliação, tendo 
sua fundamentação registrada em Ata.
7.12. As obras expostas serão exatamente as selecionadas, não sendo 
permitidas substituições ou modificações das mesmas. 
7.13. As obras selecionadas comporão exposição no Museu de 
Antropologia do Vale do Paraíba conforme cronograma no item 10
7.14. Uma vez aceitos os trabalhos selecionados para o SAJA 2022, 
é vedado aos artistas retirá-los antes do encerramento da exposição, 
devendo ser retiradas conforme cronograma no item 10. Após o prazo de 
retirada ficam a cargo da Fundação Cultural de Jacarehy  decidir sobre o 
destino das obras que não forem retiradas dentro do prazo estabelecido 
podendo ser descartadas.
7.15. As decisões da Comissão de Avaliação são soberanas.

ITEM 08 - DA PREMIAÇÃO
8.1. A Comissão de Avaliação do SAJA 2022 atribuirá 03 (três) Prêmios, 
no valor total de R$3.000,00 (três mil reais):
1º lugar – R$ 1.500,00
2º lugar – R$ 1.000,00
3º lugar – R$ 500,00
8.2. Serão fornecidos certificados de participação aos selecionados na 
segunda fase..
8.3. A Comissão de Avaliação poderá atribuir até 02 (duas) menções 
especiais por categoria: desenho, escultura, gravura, pintura e fotografia.
8.4. Caso seja de interesse do artista e do Museu de Antropologia do 
Vale do Paraíba, a obra premiada poderá ser doada ao museu. 
8.5. Os certificados serão entregues no dia da abertura da exposição e 
o pagamento dos prêmios será feito em até 11 dias úteis após o evento 
de abertura. 

ITEM 09 - DO LOCAL E REALIZAÇÃO
9.1. O Salão de Artes de Jacareí - SAJA 2022 ocorrerá na Sala de 
Exposições 1 do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba em 
conformidade com o cronograma no item 10.
9.2.  A expografia será de responsabilidade do Museu de Antropologia do 
Vale do Paraíba sendo  vedada a interferência do artista neste quesito.

ITEM 10 - DO CRONOGRAMA

DATA ATIVIDADE

11/02/2022 Publicação do Edital

25/02/2022 Nomeação da Comissão de Avaliação

04/04/2022 Início das Inscrições 

15/04/2022 Fim das Inscrições

21/04/2022 Avaliação documental

29/04/2022 Publicação das propostas habilitadas e 
inabilitadas

de 02/05/2022 a 06/05/2022 Período para apresentação de recursos

de 09/05/2022 a 13/05/2022
Período para impugnação a esse 

recurso / apresentação de contrarrazões 
aos recursos

16/05/2022 Julgamento final quanto à 
documentação

20/05/2022 Publicação em Boletim Oficial do 
resultado quanto à documentação

de 23/05/2022 a 27/05/2022 Primeira fase de seleção

03/06/2022 Publicação do resultado da primeira fase

de 06/06/2022 a 10/06/2022 Entrega das obras selecionadas na 1ª 
fase

13/06/2022 Segunda fase de seleção

24/06/2022 Publicação do resultado da segunda 
fase

de 04/07/2022 a 15/07/2022 Retirada das obras não selecionadas.

19/07/2022 Abertura do SAJA 2022 

17/12/2022 Encerramento do SAJA 2022

de 02/01/2023 a 06/01/2023 Retirada das obras

ITEM 11 - DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. A simples inscrição pressupõe a aceitação e concordância com 
todos os termos deste regulamento.
11.2. Os casos omissos neste edital serão objeto de análise da Comissão 
de Avaliação, cabendo decisão final à Fundação Cultural de Jacarehy.
11.3. No concurso são vedadas a participação dos membros da 
Comissão de Avaliação, bem como de funcionários públicos, nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações. 

Jacareí, 11 de fevereiro de 2022.
Guilherme Augusto Campos Mendicelli
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy - José Maria de Abreu

ANEXO I
 (Modelo: O Preenchimento será na plataforma de 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 . A partir do momento do 
envio da ficha de inscrição o grupo/artista aceita todas as condições 
do edital de CONCURSO ARTES VISUAIS - SALÃO DE JACAREÍ - 
EDIÇÃO 2022  e se responsabiliza por todas as informações enviadas.
1. Categoria:
( ) Desenho
( ) Escultura
( ) Gravura
( ) Pintura
( ) Fotografia
2. Identificação  do Artista ______________________________
3. Nome Completo: ___________________________________
4. RG: _____________________________________________
5. Endereço: ________________________________________
6. Telefone: _________________________________________
7. Whatsapp (opcional): _______________________________
8. E-mail: ___________________________________________
9. Título da obra ______________________________________
10. Data da produção da obra: ___________________________
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11. Material e tecnica: __________________________________
12. Descrição iconografica da obra: _______________________
_________________________________________________________
Anexar a esta ficha :
- Cópia simples do documento de identidade oficial com número de RG 
e foto;
- Comprovante de endereço;
- Comprovante bancário em nome da pessoa responsável pela proposta 
e/ou seus dados bancários completos.
- Currículo resumido do artista; 
- Relato escrito sobre cada obra (tema, inspiração, técnica, materiais, 
etc); 
- Uma foto ou fotocópia colorida (tamanho: 20x25cm) de cada um dos 
trabalhos inscritos para o Salão, indicando a horizontal, obrigatoriamente 
identificada no verso com o nome do autor, da técnica, material utilizado 
na obra, modalidade e data de execução da obra.  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy – JMA, no uso de suas 
atribuições e considerando as disposições da Lei 4.557/2001.
Resolve:
Convocar os membros do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural – 
CODEPAC, para a reunião ordinária a realizar-se dia 17 de fevereiro de 
2022, às 9h, no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba.

Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.
GUILHERME AUGUSTO DE CAMPOS MENDICELLI
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy – 
“José Maria de Abreu”

EXTRATO
Contrato n° 002/2022 – Exp. 018/FCJ/2022 - AS N° 0029/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Contratada: PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 
DE ALARME. POR UM TODO DE DOZE MESES, COM INÍCIO EM 
FEVEREIRO DE 2022.
Valor: R$ 16.992,00
Dotação: 13.392.0013.2198 | 01 | 110.0000| 3.3.90.39.99 – Ficha 41
Empenho: 0040/2022 
02/02/2022 – MARCELO CARVALHO LIMA, PRESIDENTE INTERINO 

Errata do EDITAL 005/2022 DE CHAMADA PÚBLICA PARA O 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO E FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL 
- ORIENTADOR ARTÍSTICO PARA OFICINAS CULTURAIS, publicado 
no Boletim Oficial do Município de Jacareí nº 1435, de 27 de janeiro de 
2022.

ONDE SE LÊ: 
7.4. No ato da contratação o profissional habilitado deverá apresentar 
toda a documentação exigida no Edital (Anexo III, IV e V) para que a 
contratação seja efetivada;

LEIA-SE: 
7.4. No ato da contratação o profissional habilitado deverá apresentar 
toda a documentação exigida no Edital (Anexo III) para que a contratação 
seja efetivada;

Jacareí, 09 de fevereiro de 2022.
GUILHERME AUGUSTO DE CAMPOS MENDICELLI
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy - 
José Maria de Abreu.
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