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Programe seu fim de semana, as op-
ções são várias: tem Arraiá do Santa Felí-
cia, na Praça dos Coqueiros, com shows e 
barracas, apresentação do Ballet Corpo e 
Arte no Teatro Municipal e a gravação do 
programa de auditório “Nossa Viola”, na 
TVE, com entrada gratuita. • pág. 8

Essa sexta-feira, dia 12 de junho, é 
uma data significativa para os casais apai-
xonados: a comemoração do Dia dos Na-
morados. Levando em consideração que 
a data promove encontros e comemora-
ções especiais, a Prefeitura de São Carlos 
desenvolveu a campanha... • pág. 8 

 ► cultura ► dia dos namorados ► tijuco preto

A obra de destamponamento que a 
Prefeitura está realizando no córrego Ti-
juco Preto, na região da rodoviária, entra 
na reta final, sendo que o trecho de 250 
metros do canal em concreto entre as ruas 
Episcopal e Luiz Vaz de Toledo Piza já foi 
concluído. • pág. 2

prefeitura lança novo site 
e implanta diário oficial

 ► informação

Na manhã de quarta-feira (10), no auditório do Paço Municipal, foram apresentados 
o novo site da Prefeitura de São Carlos (www.saocarlos.sp.gov.br) e o Diário Oficial 
On-line e impresso, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Comunicação.

• pág. 2
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Na manhã de quarta-feira (10), no 
auditório do Paço Municipal, foram apre-
sentados o novo site da Prefeitura de 
São Carlos (www.saocarlos.sp.gov.br) e o 
Diário Oficial On-line e impresso, sob res-
ponsabilidade da Secretaria Municipal de 
Comunicação..

A reformulação do site institucional, 
com novas ferramentas, vai proporcionar 
à comunidade melhor acesso às informa-
ções e serviços gerados pela Prefeitura. 
Por isso, também foi concebido o Diá-
rio Oficial On-line, que o usuário poderá 
imprimir, tendo o mesmo valor legal da 
versão impressa, já que tem a certificação 
digital.

A nova versão do portal foi dividida 
em quatro grandes ícones: “Prefeitura”, 
com informações institucionais da admi-
nistração direta e indireta e utilidades, 
como Plano Municipal de Segurança Pú-
blica, coleta seletiva, Orçamento Partici-
pativo; “Cidadão”, que lista todos os ser-
viços direcionados ao munícipe nas mais 
diversas áreas; “Empresa”, oferecendo da-
dos sobre incentivos de tributos e aber-
tura de empresas, inclusive com pesquisa 
em relação à área onde se situa o imóvel 
objeto de interesse, entre outros serviços; 
e “Cidade”, informações sobre o municí-
pio, com seus principais pontos turísticos. 

Através do site, está sendo implanta-

do o Governo Eletrônico, que irá fornecer 
aos cidadãos serviços on-line, como se-
gunda via do IPTU e da conta de água, as 
ofertas de trabalho do Balcão de Empre-
go, tudo com o objetivo de democratizar 
a informação e facilitar a vida da popula-
ção.

O Diário Oficial do Município, que 
será disponibilizado no site e na versão 
impressa, dará mais visibilidade aos atos 
da Prefeitura, como as licitações que po-
derão ser visualizadas por empresas de 
todo o país e acompanhadas pelos muní-
cipes, proporcionando maior transparên-
cia ao governo.

prefeitura lança novo site 
e implanta diário oficial

A obra de destamponamento que a 
Prefeitura está realizando no córrego Ti-
juco Preto, na região da rodoviária, entra 
na reta final, sendo que o trecho de 250 
metros do canal em concreto entre as ruas 
Episcopal e Luiz Vaz de Toledo Piza já foi 
concluído.

Neste momento a obra se concen-
tra na construção de galerias de águas 
pluviais, bocas-de-lobo, guias e sarjetas. 
Outra frente trabalha na terraplenagem 
e compactação do solo nas laterais do ca-
nal.

O Serviço Autônomo de Água e Esgo-
to (SAAE) também entra no local da obra 
para a construção de um interceptor ao 
longo do canal. O primeiro trecho entre 

as ruas Dona Alexandrina e Episcopal está 
pronto, restando agora sua conclusão até 
a rua Luiz Vaz.

Depois que o SAAE concluir o inter-
ceptor começa a reconstrução do viário 
ao longo da av. Trabalhador São-carlense, 
com a passagem da rua Luiz Vaz e da rua 
Episcopal, com a construção de um retor-
no na pista no sentido USP/Rodoviária.

A Prefeitura de São Carlos está in-
vestindo nesta obra R$ 1,4 milhão, com 
recursos do PAC via BNDES. O destampo-
namento do Tijuco Preto, substituindo a 
estrutura metálica por canal de concreto 
em “U” com 4 metros de largura por 4 me-
tros de profundidade, visa a revitalização 
do córrego nesse trecho.

destamponamento entra na reta final interrupção 
de ÁGua

O Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de São Carlos (SAAE) co-
munica que hoje (11), feriado de 
Corpus Christi, no período de 6h 
às 12h, interromperá o funciona-
mento da Estação de Tratamen-
to de Água da av. Carlos Botelho 
para reparos na chave disjuntora 
e substituição de vergalhões da 
subestação elétrica de média  ten-
são ali existente. Isso acarretará 
a paralização do abastecimento 
de água dos bairros: Centro, Vila 
Nery, Parque Santa Mônica, Jar-
dim Paraíso, Jardim Bethânia, Jar-
dim Lutfala, Cidade Universitária, 
Jardim Macarengo, e Jardim Brasil. 
A duração prevista da interrupção 
é das 7h às 12h. O SAAE recomen-
da aos moradores economia no 
uso da água. Para melhor escla-
recimento, os munícipes poderão 
entrar em contato com o Setor 
de Atendimento ao Público (SAP) 
da Autarquia, através do telefone 
0800-111-064. 
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leis

LEI Nº 14.957
DE 10 DE JUNHO DE 2009
Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação 
de Handball Brasileira, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Mu-
nicipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a se-
guinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a subvenção, no valor 
de R$ 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais), à Associação 
de Handball Brasileira, objetivando contribuir para o fomento 
das atividades do Projeto “Handebol para Todos”.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º obrigada a pres-
tar contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recur-
sos recebidos no exercício anterior, na forma da legislação em 
vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração 
de convênio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades 
das partes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 10 de junho de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
MARCOS ALBERTO MARTINELLI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 14.958
DE 10 DE JUNHO DE 2009
Altera dispositivos da Lei Municipal nº 14.787, de 26 de novem-
bro de 2008, que “Dispõe sobre a criação do Fundo Sócio Am-
biental do Município de São Carlos - Fundo Verde, e dá outras 
providências.”.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Mu-
nicipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a se-
guinte Lei:
Art. 1º O artigo 1º da Lei Municipal nº 14.787, de 26 de novembro 
de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica criado o Fundo Sócio Ambiental do Município de 
São Carlos - Fundo Verde, vinculado à Coordenadoria do Meio 
Ambiente.”.
Art. 2º O §2º do artigo 3º da Lei Municipal nº 14.787, de 26 de 
novembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 3º (...)
(...)
§2º Os cheques relativos à movimentação financeira serão assi-
nados pelo Secretário Municipal de Fazenda e pelo Coordena-
dor do Meio Ambiente.
(...).”.

Art. 3º Os incisos I e VII do artigo 4º da Lei Municipal nº 14.787, 
de 26 de novembro de 2008, passam a vigorar com a seguinte 
alteração:
“Art. 4º (...)
I - dotações orçamentárias de, no mínimo, 0,05% (zero vírgula 
zero cinco por cento) do orçamento anual das receitas de impos-
tos próprios ou transferidos, menos as deduções do FUNDEB.
(...)
VII - preço público cobrado pela análise de projetos ambientais e 
informações requeridas ao cadastro e banco de dados ambien-
tais gerados pela Coordenadoria do Meio Ambiente.
(...).”.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 10 de junho de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
MARCOS ALBERTO MARTINELLI
Secretário Municipal de Governo

LEI Nº 14.959
DE 10 DE JUNHO DE 2009
Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio e subvenção à 
Congregação das Religiosas do SS Sacramento, e dá outras pro-
vidências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Mu-
nicipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a se-
guinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio, no 
valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) e sub-
venção, no valor de R$ 7.750,00 (sete mil, setecentos e cinquenta 
reais), à Congregação das Religiosas do SS Sacramento, objeti-
vando contribuir para aquisição de bens e realização de benfei-
torias na sede da Entidade.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º obrigada a pres-
tar contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recur-
sos recebidos no exercício anterior, na forma da legislação em 
vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração 
de convênio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades 
das partes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 10 de junho de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
MARCOS ALBERTO MARTINELLI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

DEcrEtOs

DEcrEtO Nº 221
DE 8 DE JUNHO DE 2009
ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, AUTORIZADO PELA 
LEI MUNICIPAL Nº 14.952, DE 5 DE JUNHO DE 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, 
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta 
do processo administrativo protocolado sob o no 13.268/09,
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DeCReTA
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional especial na Secreta-
ria Municipal de Agricultura e Abastecimento, no valor de R$ 
83.037,40 (oitenta e três mil, trinta e sete reais e quarenta cen-
tavos), autorizado pela Lei Municipal nº 14.952, de 5 de junho 
de 2009, visando suplementar à seguinte dotação do orçamento 
vigente, conforme despesa relacionada abaixo:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

08.03.00 3.3.90.30 005 20.605.0025.2083 83.037,40
TOTAL 83.037,40

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste De-
creto, serão utilizados recursos oriundos do excesso de arreca-
dação, em conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º, II, da 
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações pos-
teriores.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 8 de junho de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DEcrEtO Nº 222
DE 8 DE JUNHO DE 2009
ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, AUTORIZADO PELA 
LEI MUNICIPAL Nº 14.953, DE 5 E JUNHO DE 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, 
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta 
do processo administrativo protocolado sob o no 13.269/09,
DeCReTA
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional especial na Secreta-
ria Municipal de Agricultura e Abastecimento, no valor de R$ 
156.093,39 (cento e cinquenta e seis mil, noventa e três reais 
e noventa e nove centavos), autorizado pela Lei Municipal nº 
14.953, de 5 de julho de 2009, visando suplementar às seguintes 
dotações do orçamento vigente, conforme despesa relacionada 
abaixo:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

08.02.00 3.3.90.30 005 20.601.0026.2070 112.100,13
08.02.00 3.3.90.36 005 20.601.0026.2070 17.730,00
08.02.00 4.4.90.52 001 20.601.0026.2070 26.263,86

TOTAL 156.093,99

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste De-
creto, serão utilizados recursos oriundos de superávit financeiro, 
em conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º, I, da Lei Fe-
deral nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 8 de junho de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

AtOs DAs sEcrEtArIAs

cOMUNIcADO

A PrEFEItUrA MUNIcIPAL DE sÃO cArLOs em obediência à 
Lei Federal n.º 9.452, de 20/03/1997, COMUNICA a todos os inte-
ressados e em especial aos Partidos Políticos, aos Sindicatos de 
Trabalhadores e as Entidades Empresariais, que recebeu do MI-
NISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, 
as seguintes importâncias:
- R$ 9.000,00 correspondente ao PROGRAMA  FMAS PACI;
- R$ 11.155,28 correspondente ao PROGRAMA FMAS PBT;
- R$ 7.338,50 correspondente ao PROGRAMA FMAS IGDBF;
- R$ 9.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PBFI;
São Carlos, 10 de junho de 2009.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Fazenda

cOMUNIcADO

A PrEFEItUrA MUNIcIPAL DE sÃO cArLOs em obediência à 
Lei Federal n.º 9.452, de 20/03/1997, COMUNICA a todos os inte-
ressados e em especial aos Partidos Políticos, aos Sindicatos de 
Trabalhadores e as Entidades Empresariais, que recebeu do MI-
NISTÉRIO DOS TRANSPORTES, a importância de R$ 200.000,00, 
correspondente ao convênio DNIT – PROJ OBRAS RODOF.
São Carlos, 10 de junho de 2009.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

cOMUNIcADO

A PrEFEItUrA MUNIcIPAL DE sÃO cArLOs em obediência 
à Lei Federal n.º 9.452, de 20/03/1997, COMUNICA a todos os in-
teressados e em especial aos Partidos Políticos, aos Sindicatos 
de Trabalhadores e as Entidades Empresariais, que recebeu da 
CEF-BID, referente ao PROGRAMA HBBID a importância de  R$  
74.925,21.
São Carlos, 10 de junho de 2009.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

liCiTAções

PrEFEItUrA MUNIcIPAL DE sÃO cArLOs - tOMADA DE 
PrEÇOs Nº 020/2009 - PrOcEssO ADMINIstrAtIVO N.º 
21.369/2008 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Mu-
nicipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na modalida-
de de TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, tendo como 
objeto a contratação de empresa de engenharia para execução 
de serviços de construção da CEMEI José de Campos Pereira, no 
Bairro Cidade Aracy, no Município de São Carlos, incluindo mão-
de-obra e material, nos termos dos Anexos IV e VI que serão 
fornecidos em CD-ROM. O edital na íntegra poderá ser obtido 
na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal 
de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º1575, 3º andar, Centro, 
São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 15 de junho de 
2009 até o dia 02 de julho de 2009, no horário das 09h00min 
às 12h00min e das 14h00min às 16h30min, mediante o recolhi-
mento de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais). 
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Os envelopes contendo a documentação e a proposta serão re-
cebidos na Comissão Permanente de Licitações até às 09h00min 
do dia 02 de julho de 2009, quando após o recebimento, iniciar-
se-á sessão de abertura. São Carlos, 10 de junho de 2009. 
Caroline Garcia Batista 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PrEFEItUrA MUNIcIPAL DE sÃO cArLOs – cONVItE DE 
PrEÇOs N.º 012/2009 - PrOcEssO ADMINIstrAtIVO N.º 
8209/2006 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Munici-
pal de São Carlos, que se encontra aberto o Convite de Preços n.º 
012/2009, cujo objeto é a contratação de empresa de engenha-
ria especializada para a execução das obras de reforma no Cen-
tro Municipal de Educação Infantil Benedicta Sthal Sodré, loca-
lizado no Jardim Beatriz, no município de São Carlos, conforme 
Memorial Descritivo constante no anexo IV que serão fornecidos 
em CD-ROM. O Edital na íntegra poderá ser retirado na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua 
Episcopal, n.º 1575, 3º Andar, Centro, São Carlos, fone 3362-1162, 
à partir do dia 15 de junho até o dia 23 de junho de 2009, no 
horário das 08h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min. 
Os envelopes contendo a documentação e as propostas serão 
recebidos na Sala de Licitações até às 09h00min do dia 23 de 
junho de 2009, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão 
de abertura. São Carlos, 10 de junho de 2009. 
Caroline Garcia Batista
Presidente

rEsUMO DA AtA DE sEssÃO DE ABErtUrA DOs ENVELO-
PEs DE HABILItAÇÃO cONVItE N.°010/2009 PrOcEssO N.º  
12288/2009 Aos 10 de junho de 2009, às 14h30min, reuniu-se 
na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para 
proceder à abertura dos envelopes de documentação  apresen-
tados para o Convite supracitado, verificando-se que houve a 
apresentação de envelopes por somente uma empresa: 1) Am-
biental Ribeirão Preto Serviços Ltda. A Comissão, considerando 
ser este o primeiro convite aberto para contratação deste obje-
to, JULGA FRACASSADO o presente certame, sugerindo abertura 
de novo procedimento licitatório para a contratação desejada. 
Os envelopes contendo a documentação habilitatória e a pro-
posta de preços serão devolvidos à empresa. Caroline Garcia Ba-
tista Presidente

rEsUMO DA AtA DE sEssÃO DE ABErtUrA DOs ENVELO-
PEs DE HABILItAÇÃO cONVItE DE PrEÇOs N.° 009/2009 
PrOcEssO N.º 6559/2009 Aos 10 de junho do ano de 2009, 
às 09h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Per-
manente de Licitações e as representantes presentes, para pro-
ceder à abertura dos envelopes de habilitação apresentados 
para o Convite de Preços supracitado. A Comissão procedeu à 
abertura dos envelopes de habilitação apresentados pelas em-
presas, a saber: 1-) A2 Construtora, Operadora em Manutenção 
e Conservação de Equipamentos Ltda. 2-)Ambiental Ribeirão 
Preto Serviços Ltda. 3-) Provector Projetos, Empreendimentos 
e Participações Ltda. A Comissão, após análise detalhada da 
documentação apresentada, JULGA HABILITADAS as empresas 
Provector Projetos, Empreendimentos e Participações Ltda. e 
A2 Construtora, Operadora em Manutenção e Conservação de 
Equipamentos Ltda., e INABILITADA a empresa Ambiental Ribei-
rão Preto Serviços Ltda., por não atender ao subitem 05.01.14 do 
edital. Os envelopes de propostas de preços foram vistados em 
seu fecho pelos presentes, para garantir sua inviolabilidade, e 

será devolvido à licitante inabilitada via correio, após decorrido 
o prazo recursal. Caroline Garcia Batista Presidente

ExtrAtOs

ExtrAtO DO cONVêNIO Nº 17/09 
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Associação de Voleibol São Carlos
Objeto: repasse financeiro objetivando contribuir para o fomen-
to das atividades do Projeto “Voleibol 2009”.
Valor: R$ 45.000,00
Data da assinatura: 08/06/09
Vigência: 31/12/09
Fundamento: Lei Municipal nº 14.946/09
Processo nº 10.044/09

ExtrAtO DO cONVêNIO Nº 18/09 
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Associação Sancarlense de Atletismo
Objeto: repasse financeiro objetivando contribuir para o fomen-
to de projetos esportivos
Valor: R$ 24.391,04
Data da assinatura: 08/06/09
Vigência: 31/12/09
Fundamento: Lei Municipal nº 14.943/09
Processo nº 10.079/09

ExtrAtO DO cONVêNIO Nº 19/09 
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Associação Sãocarlense de Futsal
Objeto: repasse financeiro objetivando contribuir para formação 
e manutenção de equipe de futsal masculino e projeto social-
desportivo
Valor: R$ 30.000,00
Data da assinatura: 08/06/09
Vigência: 31/12/09
Fundamento: Lei Municipal nº 14.939/09
Processo nº 9.693/09

ExtrAtO DO cONVêNIO Nº 20/09 
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Associação Wada de Karatê
Objeto: repasse financeiro objetivando contribuir para o fomen-
to do projeto Karatê Formando Cidadãos
Valor: R$ 47.000,00
Data da assinatura: 08/06/09
Vigência: 31/12/09
Fundamento: Lei Municipal nº 14.941/09
Processo nº 9.692/09

Extrato de Aditamento Contratual
1º termo aditivo ao Contrato nº 165/08
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de execução de pon-
te em concreto armado sobre o Córrego do Monjolinho na Rua 
Oscar Jensen para 28/07/09, acresce serviços e a quantia de R$ 
87.193,02
Data da assinatura: 11/05/09
Processo nº 20.746/08
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FUNDAÇÃO EDUcAcIONAL sÃO cArLOs
DIVIsÃO DE BIBLIOtEcA E ArQUIVO

PrOcEssO sELEtIVO Nº 07/2009
cONcEssÃO DE BOLsA-EstÁGIO

A Fundação Educacional São Carlos – FESC torna pública, por 
ordem de sua Diretora-Presidente, Profa. Dra. Elisete Silva Pe-
drazzani, a abertura de inscrições para o Processo Seletivo nº 
07/2009, visando à concessão de bolsa- estágio, em conformida-
de com as seguintes cláusulas:
DO OBJEtO
1.1 O presente Processo Seletivo tem por objeto a concessão 
01 (uma) bolsa- estágio a estudante de curso superior, para a 
complementação do ensino e da aprendizagem por meio da 
experiência prática na linha de formação do estagiário junto à 
Divisão de Biblioteca e Arquivo – Biblioteca do Pólo da Universi-
dade Aberta do Brasil - UAB, de acordo com o seguinte quadro 
descritivo:

Função nÚmero de 
Vagas

Carga 
Horária
semanal

Valor 
mensal da 

Bolsa

Estagiário de 
biblioteconomia 01 20 R$ 380,0

1.2 A carga horária será distribuída de domingo a sábado, de 
acordo com as necessidades da Biblioteca do Pólo da UAB, esta-
belecendo-se como jornada inicial 12 horas semanais aos sába-
dos e domingos, e 8 horas semanais nos demais dias da semana, 
1.3 O prazo inicialmente previsto para a vigência do termo de 
compromisso de estágio será de julho a dezembro de 2009, 
prorrogável a critério da Fundação Educacional São Carlos, ob-
servado o prazo máximo de 02 (dois) anos.
DA INscrIÇÃO
2.1 As inscrições dos interessados serão recebidas no período de 
18 a 29 de junho, no horário das 8 às 11:30 horas e das 14 às 
17:30 horas, na Divisão  de Administração Escolar da Fundação 
Educacional São Carlos, situada na rua São Sebastião, 2828, Cen-
tro, nesta cidade de São Carlos/SP.
2.2 Constitui pré-requisito para a inscrição ter o candidato con-
cluído o 1º ano do curso de Biblioteconomia.
2.3 O pré-requisito deverá estar preenchido na data da efetiva-
ção da inscrição.
2.4 No ato da inscrição, o candidato ou seu procurador regular-
mente constituído deverá preencher a ficha de inscrição, dispo-
nível na Divisão de Administração Escolar da Fundação Educa-
cional São Carlos, e apresentar:
2.4.1 cópia autenticada ou cópia acompanhada do original do 
R.G do candidato e do histórico escolar do curso superior que 
constitui pré-requisito para a inscrição;
2.4.2 currículo conforme o modelo constante do anexo II deste 
edital, acompanhado de cópia dos documentos comprobató-
rios.
2.5 Não serão aceitos protocolos dos documentos indicados no 
item 2.4. 

2.6 Os documentos expedidos em língua estrangeira deverão 
ser revalidados por instituições credenciadas no território nacio-

nal e deverão vir acompanhados da correspondente tradução 
efetuada por tradutor juramentado.
2.7 Os documentos entregues ficarão arquivados na FESC, não 
se admitindo sua devolução aos candidatos.
2.8 Não serão aceitas inscrições por via postal, internet ou apre-
sentadas fora do prazo.
DA sELEÇÃO E DA cLAssIFIcAÇÃO
A seleção se dará em duas fases, e obedecerá aos seguintes cri-
térios:

Fase aValiação CritÉrios de 
aValiação

CritÉrios 
de 

Pontuação
Pontuação 

máXima

1ª

Prova teórica Redação - 60

Análise curricular

Histórico 
escolar

Atividades 
educacionais 

Serviço 
voluntário nos 
termos da Lei 
Federal 9.608 
de 18.02.1998 

Média 
aritmética 
das notas 
obtidas nas 
disciplinas 
cursadas
01 ponto 
por 
ocorrência

01 ponto 
por ano

10

05

05

2ª Entrevista técnica Item 3.11 - 20

3.2 A prova teórica, de caráter eliminatório e classificatório, será 
constituída de uma redação.
3.3 A prova teórica será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (ses-
senta) pontos. 
3.3.1 A prova teórica e a análise curricular serão eliminatórias e 
classificatórias, sendo convocados para a entrevista somente os 
candidatos que obtiverem na 1ª fase nota mínima igual ou supe-
rior a 40 (quarenta).
3.4 A prova teórica será aplicada nas dependências da Fundação 
Educacional São Carlos, na Rua São Sebastião, nº 2828, Vila Nery, 
nesta cidade de São Carlos/SP, na data prevista de 30/06/2009 às 
9 horas, com duração de 02 (duas) horas, na sala 12.
3.5 O candidato deverá comparecer ao local designado para a 
prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horá-
rio marcado para o seu início, munido de:
3.6.1 Documento de identidade (RG) original;
3.6.2 Caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
3.6 Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas 
após o seu início.
3.7 Durante a realização da prova, não serão permitidas comuni-
cações entre os candidatos, consultas bibliográficas de qualquer 
espécie nem a utilização de qualquer equipamento eletrônico.
3.8 Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal a 
Folha de Redação devidamente preenchida.
3.9.1. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Re-
dação.

3.9 Será automaticamente excluído do processo seletivo o can-
didato que não comparecer para a realização da Prova Teórica, 
que se valer de meios ilícitos ou não permitidos para a execução 
da prova ou, ainda, que não entregar ou entregar em branco a 
Folha de Redação. 
3.10 A correção da Prova Teórica, a ser feita com base na Folha de 
Redação entregue pelo candidato, será realizada pela comissão 
designada para conduzir o presente processo seletivo.
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3.11 A entrevista técnica, de caráter classificatório, tem por ob-
jetivo investigar os conhecimentos adquiridos pelos candidatos 
por meio de cursos, treinamentos ou prática de serviço, visando 
sua adequação à atividade a ser exercida.
3.12 A nota final do candidato será constituída pela soma da 
nota obtida na 1ª fase – prova teórica e análise curricular, com a 
pontuação obtida na 2ª fase – entrevista técnica.
3.13 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da 
nota final obtida.
3.14 Serão considerados aprovados os candidatos que obtive-
rem pontuação final igual ou superior a 60 (sessenta), e convo-
cados de acordo com a conveniência da Fundação Educacional 
São Carlos, respeitando-se a ordem de classificação.
4. DO crItÉrIO DE DEsEMPAtE
4.1 Na hipótese de igualdade de classificação, terá preferência o 
candidato que tiver maior idade.
5. DA DIVULGAÇÃO DOs rEsULtADOs
5.1 Os resultados da seleção serão divulgados conforme crono-
grama constante do anexo I deste edital, mediante publicação 
no Diário Oficial do Município e afixação na Divisão de Adminis-
tração Escolar da Fundação Educacional São Carlos.
6. DOs rEcUrsOs
6.1 O candidato poderá interpor recurso contra a pontuação ob-
tida na 1ª ou na 2ª fase do processo seletivo.
6.2 Todos os recursos deverão ser interpostos no prazo de 02 
(dois) dias úteis a partir da publicação do resultado no Diário 
Oficial do Município.

6.3 O recurso deverá ser interposto mediante petição escrita, da 
qual deverão constar o nome do candidato, número do docu-
mento de identidade, endereço para correspondência e a expo-
sição dos motivos de discordância.
6.4 O recurso deverá ser protocolado na Divisão de Administra-
ção Escolar da Fundação Educacional São Carlos, no horário das 
8 às 11:30 horas e das 14 às 17:30 horas, dentro do prazo previsto 
no item 6.2.
6.5 Serão liminarmente indeferidos os recursos interpostos fora 
do prazo e/ou que não atendam às disposições do item 6.3.
6.6 O julgamento dos recursos e o resultado final do processo 
seletivo serão divulgados em até 5 dias úteis do esgotamento 
do prazo para interposição dos recursos, mediante publicação 
no Diário Oficial do Município e afixação na Divisão de Adminis-
tração Escolar da Fundação Educacional São Carlos.
7. DA cELEBrAÇÃO DE tErMO DE cOMPrOMIssO DE Es-
tÁGIO
7.1 A habilitação e a classificação do candidato não geram direi-
to subjetivo à celebração de termo de compromisso de estágio 
com a FESC, mas apenas  direito a que seja observada a ordem 
de classificação quando da convocação para a finalidade descri-
ta no item 1.1 do edital. 
7.2 O candidato convocado deverá celebrar termo de compro-
misso de estágio com a FESC, na forma da lei.
7.3 A convocação para celebração de termo de compromisso de 
estágio será feita por meio de publicação no Diário Oficial do 
Município, com data marcada para comparecimento, implican-
do o não comparecimento em desistência tácita da contratação.
7.3.1 Em caráter supletivo, poderá a FESC entrar em contato di-
retamente com o candidato selecionado, o que não o dispensa 
de acompanhar as publicações no Diário Oficial do Município.
7.4 O candidato poderá optar uma única vez em não assumir a 
função, ficando remanejado para o final da lista de classificados.
7.5 O termo de compromisso de estágio poderá, a qualquer mo-

mento, ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 10 da Lei 
Municipal nº 14.260, de 03 de outubro de 2007.
8. DO PrAZO DE VALIDADE
8.1 O processo seletivo terá validade pelo período de 01 (um) 
ano, a contar da homologação do resultado pela Diretora-Presi-
dente, podendo ser prorrogado por igual período.
9. DAs DIsPOsIÇÕEs GErAIs
9.1 A inscrição do candidato importará no conhecimento e acei-
tação tácita das cláusulas deste edital.
9.2 Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Divisão 
de Administração Escolar da Fundação Educacional São Carlos, 
por meio dos telefones (16) 3372-1308 ou 3372-1325,  sita na rua 
São Sebastião, 2828, Centro, São Carlos/SP, de segunda à sexta-
feira, das 8h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30. 
9.3 O presente edital poderá ser acessado no Portal www.sao-
carlos.sp.gov.br.
9.4 A inexatidão ou falsidade de informações prestadas pelo 
candidato ou a constatação de irregularidades em documentos, 
ainda que verificadas posteriormente à seleção ou à convoca-
ção, obstará a contratação do candidato.
9.5 Em caso de ser selecionado, fica o candidato responsável por 
atualizar o seu endereço e outros dados na Divisão de Adminis-
tração Escolar da Fundação educacional São Carlos.
9.6 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão designada 
para conduzir o processo seletivo e, em última instância, pela 
Diretora-Presidente da FESC.
9.7 Fica eleito o foro da Comarca de São Carlos para dirimir even-
tuais controvérsias oriundas do presente certame.
São Carlos, 28 de junho de 2009.
Elisete Silva Pedrazzani
Diretora-Presidente da FESC

ANExO I

crONOGrAMA

09 e 10/06/2009 Publicação do Edital
18 a 29/06/2009 Inscrições

30/06/2009 Prova teórica 

07/07/2009 Divulgação do resultado da 1ª fase e 
convocação para a entrevista técnica

15/07/2009 Entrevista técnica
21/07/2009 Divulgação do resultado final

ANExO II

MODELO DE cUrrÍcULO
BOLsA-EstÁGIO

Nome  ______________________________________________  
Endereço  ______________________ Idade _______________  
Telefone/e-mail  _________________ Estado civil  __________

1. AtIVIDADEs EDUcAcIONAIs cOMPLEMENtArEs
Informar as atividades educacionais complementares realizadas, 
tais como cursos, estágios, participação em projetos, bolsas re-
cebidas etc., e cópia dos documentos comprobatórios.

2. sErVIÇO VOLUNtÁrIO
 Informar os locais onde prestou serviço voluntário, do último 
para o primeiro, com os seguintes dados: nome da organização, 
serviço prestado, tempo de serviço e cópia dos documentos 
comprobatórios.
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ExtrAtOs

ExtrAtO DE cONtrAtO
PrOcEssO Nº 288/2009
cONtrAtO Nº 46/2009
Contratante: Fundação Educacional de São Carlos
Contratado: CENTRO DE IDIOMAS PIRÂMIDE LTDA
Objeto: Prestação de serviços no ministério de 35 (trinta e cin-
co) horas-aula no curso de “Inglês Básico”, no âmbito do Projeto 
Centro de Juventude Elaine Viviane,  realizado pela Secretaria 
Municipal de Infância e Juventude em parceria com a FESC.  
Vigência: Junho a Julho de 2009
Valor: R$ 900,00
Categoria econômica: 04.01.12.363.0004.2.163.3.3.90.39.01.000000
Dispensa de licitação: Lei Federal n. 8.666/93, Artigo 24, Inciso II
Data de assinatura: 04/06/09

ExtrAtO DE cONtrAtO
PrOcEssO N. 173/2009
cONtrAtO 27/2009
Contratante: Fundação Educacional São Carlos
Contratado: EDUARDO HENRIQUE FERIN DA CUNHA
Objeto: ministério de 30 (trinta) horas-aula no curso de Opera-
dor de Marketing, e 30 (trinta) horas-aula no curso de Auxiliar 
de escritório, no âmbito do projeto Centro de Juventude Elaine 
Viviane, realizado pela FESC com a parceria da Secretaria Muni-
cipal de Infância e Juventude da PMSC.
Vigência: março a junho de 2009
Valor: 900,00
Categoria econômica: 04.01.12.363.0004.2.163.3.3.90.36.01.000000
Dispensa de licitação: Lei Federal n. 8.666/93, Artigo 24, Inciso II
Data de assinatura: 27/03/09

Prefeitura distribui 
folhetos sobre Dsts e Aids

Essa sexta-feira, dia 12 de junho, é 
uma data significativa para os casais apai-
xonados: a comemoração do Dia dos Na-
morados. Levando em consideração que 
a data promove encontros e comemora-
ções especiais, a Prefeitura de São Car-
los desenvolveu a campanha “Namore e 
Comemore. Com camisinha, você pode!”, 
coordenada pela Secretaria Municipal de 
Saúde/Programa Municipal de DST/Aids, 
que busca sensibilizar os casais de namo-
rados a usarem preservativos nas relações 
sexuais.

A divulgação da campanha está sen-
do feita através de outdoors, mídia es-
crita e radiofônica. Serão distribuídos 10 
mil mini-folders educativos, que incluem 
um preservativo masculino, nos locais de 
maior concentração de pessoas, como 
pontos comerciais, barzinhos, shopping, 
casas noturnas, entre outros locais.

Os novos casos de Aids estão aumen-
tando entre os jovens (meninas entre 15 e 
19 anos), e também na terceira idade (São 
Carlos já registrou 40 casos de pessoas 
com mais  de 60 anos), motivo de gran-
de preocupação com a saúde pública da 
população e que evidencia a necessidade 
de se desenvolver ações preventivas no 
combate à doença.

É muito simples se prevenir, a prote-
ção é a maior prova de amor e o uso do 
preservativo ainda é a forma mais segu-
ra de transar sem riscos porque previne 
contra Aids, outras doenças sexualmente 
transmissíveis e a gravidez indesejada.

Veja as atrações para o fim de semana

NOssA VIOLA tVE – Nesse sábado (13), a partir das 8h, no Cine São Carlos, 
localizado na rua Major José Inácio, 2.154, no centro, a TV Educativa realiza a gra-
vação do programa de auditório “Nossa Viola”. Esse é o primeiro programa serta-
nejo produzido pela TVE São Carlos. “Vamos gravar sempre aos sábados com três 
duplas. A intenção é colocar no palco todas as semanas uma dupla mirim, uma 
dupla jovem e uma mais antiga. A entrada é aberta e contamos com a presença 
do público que curte a música sertaneja raiz”, disse Diego Doimo, Superintenden-
te Executivo da TVE São Carlos. No próximo sábado irão se apresentar as duplas 
Larissa e Matheus, João Carlos e Bruno de São Carlos e Galvão e Galate, cantores 
da cidade de Boa Esperança do Sul. As duplas que desejarem se apresentar no 
“Nossa Viola” devem procurar a sede da TVE São Carlos, localizada na rua Major 
José Inácio, 2.154, no centro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 
(16) 3372-5233 ou 3374-9952. O programa gravado neste sábado (13) vai ao ar no 
dia 22, às 20h, dentro da programação local da TVE São Carlos pelos canais 48 UHF 
(TV aberta) e 11 Net São Carlos.

tEAtrO MUNIcIPAL – O Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão” apre-
senta nesse sábado e domingo (13 e 14), às 20 horas, o “9.º Diverstissement de 
Dança", Ballet Corpo e Arte. O principal objetivo deste espetáculo é proporcionar 
à cidade uma apresentação de todas as coreografias premiadas até o momento 
nos festivais em que participou. Os ingressos estão a venda na Academia Corpo e 
Arte a R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada). Classificação etária livre. Mais 
informações pelo telefone (16) 3371-4339.

FEstA JUNINA DO sANtA FELÍcIA – A Prefeitura, através da Coordenado-
ria de Artes e Cultura e com apoio da ONG Formiga Verde, realiza nos dias 12 e 
13, na Praça dos Coqueiros, a “Festa Junina”, comemorada com a comunidade do 
bairro de Santa Felícia. Essa é a 5 ª edição da festa e a organização do evento tem 
procurado melhorar a cada ano, trazendo novas atrações e envolvendo sempre 
as duplas e grupos regionais. Haverá barracas de alimentação e artesanato, show 
com as duplas Leo Canhoto e Robertinho, João Carlos e Bruno, Larissa e Matheus, 
Rafael e Gabriel, também com Gabriel Bandeira e Banda, Heytor da Viola, Banda de 
Forro Mandacaru, entre outras atrações. No dia 12 o horário da festa é das 18h às 
23h e no dia 13, das 15h às 23h. O evento é aberto a toda comunidade.
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