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Começa a restauração da Igreja Santo 
Antônio de Pádua na Vila Prado

A Prefeitura inicia nesta segunda-feira (8), 
a vacinação contra gripe A (H1N1) dos 
grupos de risco. Serão vacinados, nesta 
etapa, cerca de 3 mil pessoas, sendo al-
guns profissionais de saúde e a popula-
ção indígena das cidades. ► Pág.  2

Com uma delegação que conta com 
76 atletas, São Carlos se prepara para 
a disputa dos XIV Jogos Regionais do 
Idoso (JORI), que neste ano serão en-
tre os dias 17 e 21 de março na cidade 
de Porto Ferreira. ► Pág. 2

A Prefeitura de São Carlos enviou 
para a Câmara Municipal o projeto 
de lei que cria a Lei Geral Municipal 
da Micro e Pequena Empresa em São 
Carlos. O Projeto será apreciado pelos 
vereadores. ► Pág. 2

A Prefeitura de São Carlos, por meio 
do Orçamento Participativo, reuniu 
representantes de escolas públicas e 
particulares para fazer uma avaliação 
do OP Educa do ano passado e apre-
sentar o projeto para 2010. ► Pág. 2

 ► SAúde PreVentIVA ► orçAmento PArtICIPAtIVo  ► melhor IdAde ► eConomIA
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A primeira fase de restauração da Igreja Santo Antônio de Pádua já está em 
andamento e recebeu recursos de R$ 40 mil da Prefeitura. Esta etapa inclui a 
recuperação das estátuas e de todo o altar. ► Pág. 2
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Começa a restauração da Igreja Santo 
Antônio de Pádua na Vila Prado

A primeira fase de restauração da 
Igreja Santo Antônio de Pádua já está em 
andamento e recebeu recursos de R$ 40 
mil da Prefeitura de São Carlos. Esta eta-
pa inclui a recuperação das estátuas e de 
todo o altar. Toda a restauração da igreja 
deve custar cerca de R$ 1 milhão e aguar-
da recursos para o projeto enviado pela 
administração municipal por meio da Lei 
Rouanet. 

Ana Lúcia Cerávolo, diretora-presi-
dente da Fundação Pró-Memória de São 
Carlos, explica que o trabalho nessa fase 
inclui a remoção do piso de granito escu-
ro por um piso mais claro e semelhante ao 

original. As imagens em madeira policro-
madas de Santo Antonio de Pádua, da Vir-
gem Imaculada e de São José foram enca-
minhadas para um restaurador na capital 
paulista. Elas apresentavam rachaduras 
e algumas perdas na camada de pintura 
externa. As peças devem voltar à igreja no 
início de maio. 

Os croquis da igreja – produzidos 
pelo artista austríaco Karl Hartwig Unter-
berger, responsável pela pintura da Paró-
quia Santo Antônio de Pádua entre 1961 e 
1963 – foram higienizados e acondiciona-
dos adequadamente. 

O retorno das imagens vai ser come-

morado com uma exposição de painéis 
elaborada com apoio da população local. 
Eles vão contar a história da paróquia e 
da construção da igreja, que tornou-se o 
primeiro patrimônio histórico-cultural do 
município por meio do seu tombamento, 
aprovado pelo Conselho Municipal de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico 
e Ambiental de São Carlos (COMDEPHAA/
SC), cujo anúncio foi feito em junho de 
2009 pelo prefeito Oswaldo Barba.

No ano passado, uma moradora da 
Vila Prado encontrou dois esboços do ar-
tista austríaco Karl Hartwig Unterberger. 
Um dos desenhos traz a imagem de Cristo 

aplicada ao forro da nave principal e foi 
produzido a lápis. O outro esboço mostra 
o planejamento de todo o forro da igreja. 
As pinturas originais foram cobertas de-
pois de a igreja apresentar alguns proble-
mas estruturais. 

Criada em 1943, a Paróquia de San-
to Antônio de Pádua foi construída para 
atender a uma região formada principal-
mente por operários e ferroviários. Antes 
desta data as missas e orações aconteciam 
em um salão localizado no cruzamento da 
Rua Larga com a Travessa Quatro, onde 
atualmente funciona a creche Aracy Pe-
reira Lopes.

A Coordenadoria de Orçamento Par-
ticipativo e Relações Governo-Comunida-
de reuniu, na noite de terça-feira (2), na 
Prefeitura de São Carlos representantes 
de escolas públicas e particulares para 
fazer uma avaliação do OP Educa do ano 
passado e apresentar o projeto para 2010.

Criado para desenvolver cidadania 
nas crianças e jovens do município, o OP 
Educa mobilizou em 2009 mais de 4,5 mil 
estudantes da educação infantil e ensino 
fundamental de escolas municipais, esta-
duais e particulares de São Carlos.

Ao longo do ano, foram trabalhados 
conceitos básicos, como o que é voto, como 
escolher, o que é prioridade, o que é uma as-
sembleia, o que é ser um delegado, um con-
selheiro, como argumentar, ouvir, defender 
ou contestar as propostas. Em novembro, 
os alunos apresentaram ao prefeito Barba 
reivindicações e sugestões de melhorias na 
cidade a partir do ponto deles.

A coordenadora do OP, Géria Mon-

tanar, falou que nesta primeira reunião 
com representantes das escolas foi apre-
sentado como funciona o projeto e o de-
senvolvimento das etapas do OP Educa. 
“Convidamos as unidades escolares que 
participaram no ano passado e estamos 
conversando com novos diretores para 
ampliar a abrangência do OP Educa”.

Entre as indicações apresentados pe-
los estudantes no ano passado estão: am-
pliar a sinalização na rotatória da avenida 
Dr. José Pereira Lopes com a av. Henrique 
Gregori; criar condições de acessibilidade 
nas ruas, escolas e espaços públicos para 
pessoas portadoras de necessidades es-
peciais em toda cidade; maior divulgação, 
através dos equipamentos públicos já 
existentes, das programações culturais e 
esportivas para crianças e jovens da cida-
de; arborização com araucárias; implanta-
ção de lixeiras e placas de conscientização 
ambiental indicando ações de cidadania e 
meio ambiente.

oP educa apresenta às escolas projeto para 2010 Prefeitura envia à Câmara projeto 
de lei da micro e Pequena empresa

A Prefeitura de São Carlos enviou para a Câmara Municipal o projeto que cria 
a Lei Geral Municipal da Micro e Pequena Empresa em São Carlos, que deve ser 
apreciado pelos vereadores. A Lei Geral Municipal elaborada em São Carlos irá re-
gulamentar a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e criar novos programas de 
melhoria do ambiente empreendedor na cidade. Além de desburocratizar serviços, 
a lei abrirá novos mercados, por meio da estimulação, da inovação e do associativis-
mo, com o objetivo de torná-los mais competitivos.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, 
Emerson Leal, as discussões sobre a criação da Lei da Microempresa ganharam cor-
po a partir da criação do Conselho Municipal da Micro e Pequena Empresa (COMM-
PE), em março de 2009. “A sociedade foi chamada para discutir políticas públicas 
para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas em São Carlos e certa-
mente essa lei municipal vai melhorar o ambiente empreendedor no município”, 
afirma.

De acordo com Emerson Domingues, secretário de Trabalho, Emprego e Renda 
de São Carlos, a lei pretende fortalecer e ampliar as relações empresariais existentes 
no Município. “Também queremos incentivar a capacitação empresarial e a inclusão 
digital dos micro e pequenos empresários no Município”, pontua.

“Nós enaltecemos o trabalho dos secretários envolvidos na discussão desse 
tema e das entidades que participaram das discussões sobre o projeto de lei, que 
visa promover o aprimoramento, a desburocratização, desoneração e moderniza-
ção das relações dos micro e pequenos empresários com as instituições públicas”, 
comentou o secretário municipal de Governo Marco Martinelli.

Com uma delegação que conta com 
76 atletas, São Carlos se prepara para a 
disputa dos XIV Jogos Regionais do Ido-
so (JORI), que neste ano serão entre os 
dias 17 e 21 de março na cidade de Porto 
Ferreira.

A delegação são-carlense, que terá 
como chefe e assistente de chefia os pro-
fessores Carlos Eduardo Pandolfelli e Mar-
cos Amaro, ficará alojada na Escola Mu-
nicipal Prof. Alcides Salzano, rua Miguel 
Libertucci, nº 228, bairro Serra D’Água. 

O Congresso Técnico da competição, 
marcado pelo Comitê Organizador para 
tratar da parte técnica do evento, aconte-
ce no dia 9 às 14h na sede do Clube de 
Campo das Figueiras.

A saída da delegação para Porto Fer-
reira está marcada para o dia 17 às 11h 
defronte ao Paço Municipal.

De acordo com o professor Car-
los Eduardo Pandolfelli, São Carlos irá 
disputar todas as modalidades nestes 
JORI: Atletismo; Bocha; Buraco; Coreo-
grafia; Dança de Salão; Dominó; Malha; 
Natação; Tênis de Mesa; Truco Vôlei e 
Xadrez.

“Mais uma vez vamos montar uma 
estrutura para dar condições aos nossos 
atletas durante os dias de competição. Es-
tamos levando uma delegação maior que 
a do ano passado, portanto com a expec-
tativa de melhores resultados”, ressaltou 
Pandolfelli.

São Carlos se prepara para 
os JorI em Porto Ferreira

A Prefeitura de São Carlos, via Secre-
taria Municipal de Saúde, inicia nesta se-
gunda-feira (8), a vacinação contra gripe A 
(H1N1) dos grupos de risco. Serão vacina-
dos, nesta etapa, apenas alguns profissio-
nais de saúde e a população indígena das 
cidades. Cerca de 3 mil pessoas receberão 
a vacina entre os dias 8 e 19 de março.

Vale ressaltar que nem toda a popu-
lação receberá as doses. A vacinação vai 
seguir um cronograma e a distribuição 
das doses vai ser feita por etapas e para 

os grupos considerados de risco. “É im-
portante a população saber que não há 
necessidade de procurar a vacina nas uni-
dades de saúde, nesta etapa iremos vaci-
nar apenas alguns profissionais de saúde 
e a população indígena, conforme orien-
tação do Ministério da Saúde”, explica o 
secretário de Saúde de São Carlos, Arthur 
Pereira.

As gestantes, cerca de 1.000 em São 
Carlos, em qualquer fase de gestação re-
cebem a vacina entre 22 de março a 21 
de maio. As mulheres que engravidarem 
após esta data serão vacinadas nas de-
mais etapas da campanha. Na sequencia 
serão vacinadas crianças e jovens.

Dentro da programação da Campa-
nha Nacional de Vacinação do Idoso, 24 
de abril e 7 de maio, pessoas com mais 
de 60 anos (em São Carlos 26.231 habi-
tantes) e que possuam doenças crôni-
cas também receberão a vacina contra 
a Gripe H1N1. 

São Carlos inicia vacina contra 
gripe A nesta segunda
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Prefeitura Municipal de

São Carlos

PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

LEIS

LEI Nº 15.198
DE 5 DE MARÇO DE 2010.

Dá a denominação de “José Nunes de Andrade” a Rua no Loteamento  Parque Novo 
Mundo.
(Autor: Ronaldo Lopes - Vereador - PT)
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de “José Nunes de Andrade” a  Rua 1 (um) no Loteamento 
Parque Novo Mundo.
Art. 2º Esta Lei entra  em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 5 de março de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
MARCOS ALBERTO MARTINELLI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 15.199
DE 5 DE MARÇO DE 2010.

Dá o nome de “Professor Roberto de Araújo Rodrigues” ao Complexo Esportivo do 
Cidade Aracy.
(Autor: José Alvim Filho Dé - Vereador - PT)
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominado “Professor Roberto de Araújo Rodrigues” o Complexo Es-
portivo do Cidade Aracy situado na Rua Reinaldo Pizzani em frente à EMEB “Arthur 
Natalino Deriggi”.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 5 de março de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
MARCOS ALBERTO MARTINELLI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 15.200
DE 5 DE MARÇO DE 2010.

Institui o “Dia Municipal do Frentista” no Calendário Oficial de Eventos do Município 
e dá outras providências.
(Autor: Edson Antonio Fermiano - Vereador PR)
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal  de São Carlos 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído no Calendário Oficial de Eventos do Município o “Dia Munici-
pal do Frentista” a ser comemorado anualmente em 04 de março.
Art. 2º  A data a que se refere o artigo anterior poderá ser comemorada anualmente 
com reuniões, palestras, seminários ou eventos.
Art. 3º O evento de que trata esta Lei poderá ser comemorado em qualquer outra 
data, dentro do mês referido, em caso de inviabilidade de aplicação do artigo 1º. 
Art. 4º Os recursos necessários para atender as despesas com a execução desta Llei 
serão obtidos mediante parceria com empresas de iniciativa privada ou governa-
mental, sem acarretar ônus para o Município.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
São Carlos, 5 de março de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
MARCOS ALBERTO MARTINELLI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 15.201
DE 5 DE MARÇO DE 2010.

Institui o Título de “Metalúrgico do Ano” e o Título  de “Metalúrgico Homenageado 
do Ano” no Município  de São Carlos e dá outras providências.
(Autor: Antonio Carlos Catharino - Vereador - PTB)
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica instituído anualmente no Município de São Carlos o Título de “Metalúr-
gico do Ano” e o Título de “Metalúrgico Homenageado do Ano”.
Art. 2º Caberá ao Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Metalúrgicas, Mecâni-
cas e de Materiais Elétricos de São Carlos e Ibaté, realizar eleição junto a categoria 
para a escolha do “Metalúrgico do Ano” e o “Metalúrgico Homenageado do Ano”, 
que tenham se destacado enquanto profissionais no exercício de suas funções.
Art. 3º A Câmara Municipal de São Carlos, fará realizar Sessão Solene para home-
nagear os metalúrgicos escolhidos, na segunda quinzena do mês de abril de cada 
ano. 
Art. 4º Os nomes dos escolhidos deverão ser encaminhados à Câmara Municipal de 
São Carlos, com até 30 (trinta) dias de antecedência da homenagem.
Art. 5º As despesas com  a execução da presente Lei correrão por conta de verba 
própria orçamentária da Câmara Municipal de São Carlos e suplementadas, se ne-
cessário.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 5 de março de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
MARCOS ALBERTO MARTINELLI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

DECRETOS

ERRATA DO DECRETO Nº 76/10
(pubLICADO EM 23/02/10)

No art. 1º, onde se lê:

09.02.00 3.3.50.41 002 08.244.0022.2.122 53.844,78

Leia-se:

09.02.00 3.3.50.41 002 08.244.0022.2.022 53.844,78

DECRETO Nº 86
DE 24 DE fEvEREIRO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente da Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Gestão, no valor de R$ 2.100,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-
trativo nº 9.571/10, e
CONSIDERANDO que o art. 7º, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro de 
2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 
2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares para re-
alização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, no âmbito 
da mesma categoria de programação e do mesmo órgão,
CONSIDERANDO que tais suplementações extrapolam o limite de 10% (dez por 
cento) estabelecido no artigo 6º, I, da lei supracitada
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 
2.100,00 (dois mil e cem reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vi-
gente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

18.02.00 4.4.90.52 001 04.121.0055.2.068 2.100,00

TOTAL 2.100,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-
dos recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em 
conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, e alterações posteriores.

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

anulação
r$

18.02.00 3.3.90.39 001 04.121.0055.2.068 2.100,00

TOTAL 2.100,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 24 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
(Republicado por haver saído com incorreções na Edição de 25/02/10)

DECRETO Nº 93
DE 2 DE MARÇO DE 2010

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE 
CULTURA.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o disposto no processo administrativo nº 6.706/07,
CONSIDERANDO que o Fundo Municipal de Cultura será coordenado por um con-
selho gestor, responsável por estabelecer as políticas de aplicação de seus recursos 
financeiros,
DECRETA
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Cultura, instituído pela Lei Municipal nº 14.367, de 18 de dezembro de 2007, os 
seguintes membros:
I – Telma Luzia Pegorelli Olivieri, representante da Coordenadoria de Artes e Cul-
tura;
II –Paulo José de Almeida e Fulvio Temple de Moraes, representantes da Secretaria 
Municipal de Fazenda;
III –Marta Kawamura, Cristian dos Santos e Daniel Marostegan e Carneiro, represen-
tantes do Conselho Municipal de Cultura.
Art. 2º Os serviços desempenhados pelos membros do Fundo Municipal de Cultura 
não serão remunerados, sendo considerados de relevante interesse público.
Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 156, de 8 de abril de 2008.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 2 de março 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 101
DE 3 DE MARÇO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente da Coordenadoria de Meio Ambiente, 
no valor de R$ 60.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado 
sob nº 10.437/10, e
CONSIDERANDO que o art. 7º, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro de 
2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 
2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares para re-
alização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, no âmbito 
da mesma categoria de programação e do mesmo órgão,
CONSIDERANDO que tais suplementações extrapolam o limite de 10% (dez por 
cento) estabelecido no artigo 6º, I, da lei supracitada;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vi-
gente:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

03.01.00 3.3.90.36 001 18.122.0008.2.003 60.000,00

TOTAL 60.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-
dos recursos oriundos da anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em 
conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, e alterações posteriores:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

anulação
r$

03.01.00 3.3.90.39 001 18.122.0008.2.003 60.000,00

TOTAL 60.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 3 de março de 2010
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 102
DE 3 DE MARÇO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Transporte 
e Trânsito, no valor de R$ 165.550,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-
trativo nº 10.438/10, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro 
de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro 
de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 
10% (dez por cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos 
recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 
165.550,00 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais), suplemen-
tar à seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

21.03.00 3.3.90.39 001 15.451.0071.2.081 165.550,00

TOTAL 165.550,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados 
recursos oriundos de anulação das dotações orçamentárias abaixo codificadas, em 
conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, e alterações posteriores.

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

anulação
r$

21.01.00 3.3.90.36 001 15.122.0067.2.082 100,00

21.02.00 3.3.90.36 001 15.122.0067.2.094 100,00

21.02.00 3.3.90.39 001 15.122.0067.2.094 68.000,00

21.02.00 3.3.90.39 001 15.122.0067.2.096 1.000,00

21.02.00 3.3.90.33 001 15.122.0067.2.096 10.000,00

21.02.00 3.3.90.36 001 15.453.0070.2.095 100,00

21.03.00 4.4.90.52 001 12.452.0069.2.081 100,00

21.03.00 3.3.90.39 001 12.452.0069.2.081 5.000,00

21.03.00 3.3.90.36 001 15.451.0071.2.081 100,00

21.03.00 4.4.90.52 001 15.451.0071.2.081 100,00

21.02.00 3.3.90.39 001 15.453.0070.2.095 80.100,00

21.02.00 3.3.90.30 001 15.453.0070.2.095 850,00

TOTAL 165.550,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 3 de março de 2010.
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 103
DE 3 DE MARÇO DE 2010

Suplementa dotações na Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, no 
valor de R$ 158.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-
trativo nº 10.439/10, e
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro de 2009, que 
dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2010, auto-
riza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares, em seu artigo 6º, 
II, afora o disposto no inciso I (limite de 10%);
CONSIDERANDO que, conforme demonstrado em conciliação bancária, as contas 
correntes específicas dos convênios Piso Básico de transição, Piso Básico Fixo (PAIF) 
e Piso Fixo de Média Complexidade, em 31 de dezembro de 2009, apresentaram 
saldo no valor de R$ 244.210,72 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e dez 
reais e setenta e dois centavos);
CONSIDERANDO que esses recursos não foram objeto de previsão na lei orçamen-
tária para exercício de 2010;
CONSIDERANDO, ainda, que no âmbito do citado convênio não há despesas empe-
nhadas durante o exercício de 2009 inscritas em restos a pagar configurando assim, 
um superávit financeiro dentro do citado programa em particular;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, um crédito adicional no valor de R$ 
158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais), suplementar às seguintes dotações 
do orçamento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de reCurso
FunCional

ProgramátiCa
suPlementação

r$

09.02.00 4.4.90.52 005 08.244.0021.2.106 50.000,00

09.02.00 3.3.90.39 005 08.244.0021.2.102 38.000,00

09.02.00 3.3.90.39 005 08.244.0023.2.109 20.000,00

09.02.00 4.4.90.52 005 08.244.0023.2.114 50.000,00

TOTAL 158.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados 
recursos provenientes de superávit financeiro, em conformidade com o disposto 
no art. 43, § 1º, I, da Lei Federal 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, 3 de março de 2010.
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 104
DE 3 DE MARÇO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Fundação Educacional de São Car-
los, no valor de R$ 58.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-
trativo nº 10.436/10, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro 
de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro 
de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 
10% (dez por cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos 
recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 
58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), suplementar à seguinte dotação do orça-
mento vigente:
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Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

04.01.00 4.4.90.52 001 12.366.0002.2.165 58.000,00

TOTAL 58.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-
dos recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificadas, 
em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964, e alterações posteriores.

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

anulação
r$

04.01.00 4.4.90.52 001 04.122.0004.2.160 30.000,00

04.01.00 4.4.90.52 001 12.131.0001.2.161 28.000,00

TOTAL 58.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 3 de março de 2010.
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 105
DE 3 DE MARÇO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente da Secretaria Municipal de Habitação 
e Desenvolvimento Urbano, no valor de R$ 10.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado 
sob nº 10.435/10, e
CONSIDERANDO que o art. 7º, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro de 
2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 
2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares para re-
alização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, no âmbito 
da mesma categoria de programação e do mesmo órgão,
CONSIDERANDO que tais suplementações extrapolam o limite de 10% (dez por 
cento) estabelecido no artigo 6º, I, da lei supracitada;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

16.01.00 3.3.90.30 001 04.127.0049.2.063 10.000,00

TOTAL 10.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-
dos recursos oriundos da anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em 
conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, e alterações posteriores:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

anulação
r$

16.01.00 3.3.90.33 001 04.127.0049.2.063 10.000,00

TOTAL 10.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 3 de março de 2010
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 106
DE 3 DE MARÇO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente da Secretaria Municipal de Agricultu-
ra e Abastecimento, no valor de R$ 3.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado 
sob nº 10.434/10, e
CONSIDERANDO que o art. 7º, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro de 
2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 
2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares para re-
alização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, no âmbito 
da mesma categoria de programação e do mesmo órgão,
CONSIDERANDO que tais suplementações extrapolam o limite de 10% (dez por 
cento) estabelecido no artigo 6º, I, da lei supracitada;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 
3.000,00 (três mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

08.03.00 4.4.90.52 001 20.605.0019.2.013 3.000,00

TOTAL 3.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-
dos recursos oriundos da anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em 
conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, e alterações posteriores:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

anulação
r$

08.03.00 3.3.90.39 001 20.605.0019.2.013 3.000,00

TOTAL 3.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 3 de março de 2010
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 107
DE 3 DE MARÇO DE 2010

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA, AUTORIZADO 
PELA LEI MUNICIPAL Nº 15.192, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 1.908/10,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional especial na Fundação Pró-Memória de São 
Carlos, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), autorizado pela Lei 
Municipal nº 15.192, de 25 de fevereiro de 2010, para atender as despesas relacio-
nadas abaixo:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação  

r$

05.01.00 3.3.90.39 001 13.391.0003.2.306 20.000,00

05.01.00 3.3.90.36 001 13.392.0001.2.303 10.000,00

05.01.00 3.3.90.39 005 13.391.0003.2.306 5.000,00

05.01.00 4.4.90.51 001 13.391.0003.2.306 50.000,00

05.01.00 4.4.90.51 005 13.391.0003.2.306 75.000,00

TOTAL 160.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados 
recursos oriundos de anulação de dotações orçamentárias abaixo codificadas, em 
conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, e alterações posteriores.

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
anulação 

r$

05.01.00 3.3.90.39 001 12.392.0003.2.306 20.000,00

05.01.00 3.3.90.36 001 13.391.0001.2.303 10.000,00

05.01.00 3.3.90.39 005 13.392.0003.2.306 5.000,00

05.01.00 4.4.90.51 001 13.392.0003.2.306 50.000,00

05.01.00 4.4.90.51 005 13.392.0003.2.306 75.000,00

TOTAL 160.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 3 de março de 2010.
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 108
DE 3 DE MARÇO DE 2010

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS, 
AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 15.193, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 1.907/10,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional especial na Fundação Educacional São 
Carlos, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), autorizado pela Lei Municipal nº 
15.193, de 25 de fevereiro de 2010, para atender as despesas relacionadas abaixo:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação  

r$

04.01.00 3.3.90.33 005 12.131.0001.2.161 5.130,00

04.01.00 3.3.90.36 005 12.131.0001.2.161 38.340,00

04.01.00 3.3.90.39 005 12.131.0001.2.161 56.530,00

TOTAL 100.000,00

Art. 2º Para  atender o crédito de que trata o artigo 1º desta Lei, serão utilizados 
recursos oriundos de superávit financeiro,  em conformidade com o disposto no 
artigo 43, § 1º, I, 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, 3 de março de 2010.
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 109
DE 4 DE MARÇO DE 2010

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓ-
RIOS JUDICIAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-
trativo nº 8.373/10, e
CONSIDERANDO a edição da Emenda Constitucional nº 62/09, que altera a redação 
do artigo 100 da Constituição Federal, bem como do artigo 97 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias, estabelecendo novo regramento para adimple-
mento de precatórios;
CONSIDERANDO que na data da opção pelo regime especial, o Município de São 
Carlos enquadra-se na alínea “a” do inciso II do § 2° do artigo 97 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias da Constituição Federal;
DECRETA
Art. 1º O Município de São Carlos, compreendendo Administração Direta e Indireta, 
promoverá o pagamento dos precatórios judiciais, vencidos e a vencer, na forma do 
§ 1°, I, e § 2°, II, ambos do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias – ADCT da Constituição Federal.
§ 1° Para atendimento do previsto no “caput” deste artigo, efetuar-se-á, mensal-
mente, no último dia útil de cada mês, em conta própria, depósito na proporção 
de 1/12 (um doze avos) do valor correspondente a 1% (um por cento) da receita 
corrente líquida, apurada no segundo mês anterior ao mês do depósito, calculada 
na forma do § 3°, II, do artigo 97 do ADCT.
§ 2° Os depósitos de que tratam o § 1° deste artigo serão efetivos junto ao Banco 
do Brasil, Setor Público de São Paulo, em duas contas especiais, sendo uma para 
responder aos débitos em ordem cronológica, na forma do § 6°, e a segunda em 
respeito ao disposto no § 8° ambos do artigo 97 do ADCT.
§ 3° A Secretaria Municipal de Fazenda, através do site www.saocarlos.sp.gov.br, 
divulgará no último dia útil do mês, o valor da receita corrente líquida, bem como, 
o valor depositado nos termos do §§ 1°, 2° e 3° do artigo 97 do ADCT.
Art. 2º Os valores depositados na forma do artigo 1° deste Decreto terão a seguinte 
destinação:
I – 50% (cinquenta por cento) para pagamento de precatórios em ordem cronoló-
gica de apresentação, observadas as preferências definidas no § 1° artigo 100 da 
Constituição Federal para os precatórios do mesmo ano, e no § 2° do artigo 100 da 
Constituição Federal para precatórios em geral;
II – 50% (cinquenta por cento) na forma a ser estabelecida pelo Poder Executivo, em 
conformidade com o disposto no § 8°, incisos I, II e III do artigo 97 do ADCT, ficando, 
desde já, estabelecido para o exercício de 2010, exclusivamente, o pagamento por 
meio da ordem crescente de valores.
Art. 3° A Secretaria Municipal de Fazenda, por meio da Assessoria de Controle de 
Dívida Fundada, manterá o registro cadastral e de pagamentos de todos os ofícios 
requisitórios da Administração Direta e Indireta, para fins de controle estatístico, 
verificação dos pagamentos e conferência da ordem em que serão realizados.
§ 1° A Administração Indireta e o Poder Legislativo Municipal manterão atualizados 
os registros dos ofícios requisitórios junto à Secretaria Municipal de Fazenda, ca-
dastrando-os diretamente em até 5 (cinco) dias da data do respectivo recebimento, 
e neste mesmo prazo registrando as alterações que a qualquer tempo lhes forem 
comunicadas pelo Poder Judiciário.
§ 2° Deverão ser cadastrados os ofícios requisitórios da Administração Indireta e do 
Poder Legislativo já formalizados e ainda não apresentados à Secretaria Municipal 
de Fazenda, dentro de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste Decreto.

§ 3° Constatada a liquidação dos precatórios pelo Tribunal competente, de respon-
sabilidade da Administração Indireta e do Legislativo Municipal, os valores serão 
ressarcidos à Administração Direta, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio da Secre-
taria Municipal de Fazenda, visando recompor o sistema de pagamento, na forma 
prevista no artigo 1°, § 1° deste Decreto.
Art. 4° A Procuradoria Geral do Município e a Secretaria Municipal de Fazenda, no 
âmbito de suas respectivas atribuições, poderão adotar providências para a im-
plantação e regulamentação do disposto no presente Decreto.
Art. 5º As disposições deste Decreto vigorarão enquanto o valor dos precatórios 
devidos for superior ao dos recursos vinculados, em conformidade com o § 14, do 
artigo 97, do ADCT.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 4 de março de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIAS

pORTARIA Nº 165
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
18.268/08, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção, resolve AUTORIZAR a contratação de ANALI CUVIDE para o emprego de Profes-
sor III – Área Educação Física, classificada em 1° lugar no Concurso Público nº 245, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 166
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
18.268/08, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção, resolve AUTORIZAR a contratação de ADAN LUCAS PARISI para o emprego de 
Professor III – Área Educação Física, classificado em 4° lugar no Concurso Público 
nº 245, a partir de 25 de janeiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 167
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
18.268/08, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção, resolve AUTORIZAR a contratação de JÚLIO CÉSAR DE LUCCA JUNIOR para o 
emprego de Professor III – Área Educação Física, classificado em 5° lugar no Con-
curso Público nº 245, a partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que 
lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 168
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
18.268/08, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção, resolve AUTORIZAR a contratação de CAMILA MILAN PAULO para o emprego 
de Professor III – Área Educação Física, classificada em 14° lugar no Concurso Pú-
blico nº 245, a partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe com-
petirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 169
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
18.268/08, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção, resolve AUTORIZAR a contratação de RODRIGO SENTINI FERNANDEZ para o 
emprego de Professor III – Área Educação Física, classificado em 17° lugar no Con-
curso Público nº 245, a partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que 
lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 170
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
18.268/08, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção, resolve AUTORIZAR a contratação de EDUARDO OLIVI HADDAD para o empre-
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go de Professor III – Área Educação Física, classificado em 23° lugar no Concurso 
Público nº 245, a partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 171
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.035/08, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos resolve AUTORIZAR a contratação de ICARO ROMARO para o emprego de 
Tratador de Animal, classificada em 11° lugar no Concurso Público nº 221, a partir 
de 12 de janeiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 172
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.040/08, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de ELAINE ITALIANO VIDAL para o emprego 
de Professor IV, classificada em 14° lugar no Concurso Público nº 243, a partir de 1° 
de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 173
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.040/08, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de MARIA MARTA RODRIGUES DO PRADO 
para o emprego de Professor IV, classificada em 20° lugar no Concurso Público nº 
243, a partir de 3 de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 174
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
10.221/06, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de MARIA RITA DAVID PEREIRA para o empre-
go de Psicólogo, classificada em 43° lugar no Concurso Público nº 188, a partir de 
12 de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 175
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.071/08, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Habita-
ção e Desenvolvimento Urbano resolve AUTORIZAR a contratação de GUILHERME 
DIAS para o emprego de Arquiteto, classificado em 7° lugar no Concurso Público nº 
247, a partir de 22 de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 176
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.350/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde 
resolve AUTORIZAR a contratação de PATRÍCIA HELENA DE FREITAS ROSSI para o 
emprego de Auxiliar Odontológico, classificada em 1° lugar no Concurso Público nº 
289, a partir de 9 de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 177
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.342/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 

não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Cida-
dania e Assistência Social resolve AUTORIZAR a contratação de LUCIANA PRATES 
CORDEIRO para o emprego de Assistente Social, classificada em 2° lugar no Con-
curso Público nº 293, a partir de 27 de janeiro de 2010, com os vencimentos que 
lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 178
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.342/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Cida-
dania e Assistência Social resolve AUTORIZAR a contratação de SAMIRA NATHALIA 
PIZZA para o emprego de Assistente Social, classificada em 4° lugar no Concurso 
Público nº 293, a partir de 22 de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 179
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.318/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde 
resolve AUTORIZAR a contratação de AMILCAR DONIZETTI ZANINI para o emprego 
de Médico – Área Ginecologia e Obstetrícia , classificado em 1° lugar no Concurso 
Público nº 300, a partir de 10 de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 180
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.306/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde 
resolve AUTORIZAR a contratação de CECÍLIA MALVEZZI para o emprego de Médi-
co – Área Medicina da Família e Comunidade, classificada em 2° lugar no Concur-
so Público nº 302, a partir de 11 de janeiro de 2010, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 181
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.289/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde 
resolve AUTORIZAR a contratação de RITA DE CASSIA TASSINARE BARINI para o 
emprego de Médico – Área Urgência Pré-Hospitalar Fixo e Móvel, classificada em 
5° lugar no Concurso Público nº 307, a partir de 12 de fevereiro de 2010, com os 
vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 182
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.289/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde 
resolve AUTORIZAR contratação de FERNANDA DE FALCO para o emprego de Mé-
dico – Área Urgência Pré-Hospitalar Fixo e Móvel, classificada em 8° lugar no Con-
curso Público nº 307, a partir de 15 de fevereiro de 2010, com os vencimentos que 
lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 183
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.289/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde 
resolve AUTORIZAR a contratação de ROBSON POUL LUCAS TIOSSI para o emprego 
de Médico – Área Urgência Pré-Hospitalar Fixo e Móvel, classificado em 7° lugar no 
Concurso Público nº 307, a partir de 12 de fevereiro de 2010, com os vencimentos 
que lhe competirem por lei.São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 184
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.273/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal resolve AUTORIZAR a contratação de PAULO JOSÉ 
SANTOS SCALLI para o emprego de Médico do Trabalho, classificado em 1° lugar 
no Concurso Público nº 308, a partir de 7 de janeiro de 2010, com os vencimentos 
que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 185
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de MARIA HELENA FONSECA CERRI para o 
emprego de Professor I, classificada em 190° lugar no Concurso Público nº 285, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 186
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de DENISE CRISTINA SCALIZE para o empre-
go de Professor I, classificada em 197° lugar no Concurso Público nº 285, a partir de 
1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 187
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de PRISCILA MARQUES FERRÃO para o em-
prego de Professor I, classificada em 164° lugar no Concurso Público nº 285, a partir 
de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 188
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de GRAZIELA TREVIZAN para o emprego de 
Professor I, classificada em 163° lugar no Concurso Público nº 285, a partir de 1° de 
fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 189
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de TATIANE CRISTINA GOMES para o empre-
go de Professor I, classificada em 165° lugar no Concurso Público nº 285, a partir de 
1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 190
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de NILVA APARECIDA CARNEIRO COVELLO 
para o emprego de Professor I, classificada em 191° lugar no Concurso Público nº 
285, a partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
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pORTARIA Nº 191
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação resolve AUTORIZAR a contratação de THAMIRIS DOS SANTOS SILVA para o 
emprego de Professor I, classificada em 183° lugar no Concurso Público nº 285, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 192
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de ANGELA MARIA ALEIXO PEDRO para o 
emprego de Professor I, classificada em 207° lugar no Concurso Público nº 285, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 193
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve A U T O R I Z A R  a contratação de ROSANA IZABEL CERINO DE ALMEIDA 
para o emprego de Professor I, classificada em 171° lugar no Concurso Público nº 
285, a partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 194
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de DENISE AIZEMBERG GROSSO para o em-
prego de Professor I, classificada em 169° lugar no Concurso Público nº 285, a partir 
de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 195
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o 
nº 17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para 
que não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de 
Educação resolve AUTORIZAR a contratação de DENIZE MIRIAM PERCILLIANA DE 
ALMEIDA para o emprego de Professor I, classificada em 208° lugar no Concurso 
Público nº 285, a partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 196
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de FERNANDA DARLLEY BARROS CARVALHO 
para o emprego de Professor I, classificada em 176° lugar no Concurso Público nº 
285, a partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 197
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de Alessandra aparecida Avelino dos santos 
custódio da silva para o emprego de Professor I, classificada em 199° lugar no Con-
curso Público nº 285, a partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que 
lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 198
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de GLAUCIA CRisTINA CIRILO MANZINI para 
o emprego de Professor I, classificada em 202° lugar no Concurso Público nº 285, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 199
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de mirela scharlack VIAN para o emprego de 
Professor I, classificada em 198° lugar no Concurso Público nº 285, a partir de 1° de 
fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 200
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de daLIANE MAYRA BASSO para o emprego 
de Professor I, classificada em 184° lugar no Concurso Público nº 285, a partir de 1° 
de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 201
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de GISELA DA SILVA OLIVEIRA para o empre-
go de Professor I, classificada em 167° lugar no Concurso Público nº 285, a partir de 
1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 202
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de SIMONE BATISTA SIMÕES para o emprego 
de Professor I, classificada em 194° lugar no Concurso Público nº 285, a partir de 1° 
de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 203
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de VIVIANE PEDRIM SOARES para o emprego 
de Professor I, classificada em 206° lugar no Concurso Público nº 285, a partir de 1° 
de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 204
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de FRANCIS APARECIDA DE SOUZA SACILOTI 
para o emprego de Professor I, classificada em 201° lugar no Concurso Público nº 
285, a partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 205
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de FABIANA SANTOS SOUZA PINESSO para 
o emprego de Professor I, classificada em 200° lugar no Concurso Público nº 285, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 206
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de AMANDA DE LUCA MENEZES NOGUEIRA 
para o emprego de Professor I, classificada em 195° lugar no Concurso Público nº 
285, a partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 207
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação resolve AUTORIZAR a contratação de TALITA MENASSI para o emprego de 
Professor I, classificada em 204° lugar no Concurso Público nº 285, a partir de 1° de 
fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 208
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de elislaine de cássia marquetti para o em-
prego de Professor I, classificada em 178° lugar no Concurso Público nº 285, a partir 
de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 209
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de JOICE KELI FRANCISCO NICOLAU para o 
emprego de Professor I, classificada em 209° lugar no Concurso Público nº 285, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 210
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de LUCIA APARECIDA NUNES BATISTA TONA-
NI para o emprego de Professor I, classificada em 170° lugar no Concurso Público nº 
285, a partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 211
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de MILENA VALENTIM para o emprego de 
Professor I, classificada em 182° lugar no Concurso Público nº 285, a partir de 1° de 
fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
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pORTARIA Nº 212
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de CRISTIANE TREVIZANUTO VIEIRA para o 
emprego de Professor I, classificada em 187° lugar no Concurso Público nº 285, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 213
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de natercia moreira ferreira para o emprego 
de Professor I, classificada em 203° lugar no Concurso Público nº 285, a partir de 1° 
de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 214
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação resolve AUTORIZAR a contratação de DANIELLA FAZZANI BALBINO para o 
emprego de Professor I, classificada em 172° lugar no Concurso Público nº 285, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 215
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de SUELI REGINA NOSKE MINATEL para o 
emprego de Professor I, classificada em 188° lugar no Concurso Público nº 285, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 216
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de FÁTIMA MARIA VIEIRA DOS santos para o 
emprego de Professor I, classificada em 181° lugar no Concurso Público nº 285, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 217
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de rachel giglioti para o emprego de Pro-
fessor I, classificada em 173° lugar no Concurso Público nº 285, a partir de 1° de 
fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 218
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de patricia schiavone da silva para o empre-
go de Professor I, classificada em 192° lugar no Concurso Público nº 285, a partir de 
1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 219
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de marta ricci da costa para o emprego de 
Professor I, classificada em 175° lugar no Concurso Público nº 285, a partir de 1° de 
fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 220
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de GISLAINE APARECIDA SERETTA FORMEN-
TÃO para o emprego de Professor I, classificada em 205° lugar no Concurso Público 
nº 285, a partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 221
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção, resolve AUTORIZAR a contratação de EVELYN DE CAMARGO FRANCO para o 
emprego de Professor I, classificada em 177° lugar no Concurso Público nº 285, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 222
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de LIVIAN LUMENA FERREIRA SILVA para o 
emprego de Professor I, classificada em 193° lugar no Concurso Público nº 285, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 223
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de lILIA pAULA JOAQUIM para o emprego de 
Professor I, classificada em 166° lugar no Concurso Público nº 285, a partir de 1° de 
fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 224
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação resolve AUTORIZAR a contratação de MARCELA ROBERTA FERREIRA para o 
emprego de Professor I, classificada em 185° lugar no Concurso Público nº 285, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 225
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.017/09, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação resolve AUTORIZAR a contratação de AMARAYSA CIRINO DE SOUZA para o 
emprego de Professor I, classificada em 63° lugar no Concurso Público nº 285, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 226
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação resolve AUTORIZAR a contratação de ELEN DE CAMARGO AFONSO para o 
emprego de Professor II, classificada em 23° lugar no Concurso Público nº 309, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 227
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação resolve AUTORIZAR a contratação de CRISTIANE FÁTIMA MAZZARO para o 
emprego de Professor II, classificada em 35° lugar no Concurso Público nº 309, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 228
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de GABRIELE VIANA DA ROCHA para o em-
prego de Professor II, classificada em 12° lugar no Concurso Público nº 309, a partir 
de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 229
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de JAQUELINE DANIELA BASSO para o em-
prego de Professor II, classificada em 21° lugar no Concurso Público nº 309, a partir 
de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 230
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de DÉBORA ALFARO SÃO MARTINHO DA SIL-
VA para o emprego de Professor II, classificada em 20° lugar no Concurso Público nº 
309, a partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 231
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação resolve AUTORIZAR a contratação de DENISE CRISTINA DA COSTA FRANCA 
DOS SANTOS para o emprego de Professor II, classificada em 56° lugar no Concurso 
Público nº 309, a partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 232
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de JULIANA KATO PACHECO FERRAZ para o 
emprego de Professor II, classificada em 29° lugar no Concurso Público nº 309, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
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pORTARIA Nº 233
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de SILVIA REGINA GAVA para o emprego de 
Professor II, classificada em 46° lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 1° de 
fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 234
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de ANA LUCIA CALBAISER DA SILVA para o 
emprego de Professor II, classificada em 11° lugar no Concurso Público nº 309, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 235
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de CARLA BINELLI DE PIERRO para o empre-
go de Professor II, classificada em 44° lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 
1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 236
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação resolve AUTORIZAR a contratação de LIANDRA MARIS GREGORACCI para o 
emprego de Professor II, classificada em 66° lugar no Concurso Público nº 309, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 237
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação resolve AUTORIZAR a contratação de ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA MAURICIO 
para o emprego de Professor II, classificada em 53° lugar no Concurso Público nº 
309, a partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 238
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de EDERSON DIEGO DA SILVA para o empre-
go de Professor II, classificado em 64° lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 
1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 239
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de ana tatiana staine cardoso gobato para 
o emprego de Professor II, classificada em 65° lugar no Concurso Público nº 309, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 240
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de olivia izildinha leiva para o emprego de 
Professor II, classificada em 70° lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 1° de 
fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 241
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de vanessa aparecida colus para o emprego 
de Professor II, classificada em 72° lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 1° 
de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 242
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve A U T O R I Z A R  a contratação de MARIA TERESA MACIEL FRANCA 
MADEIRA CASTILLO para o emprego de Professor II, classificada em 69° lugar no 
Concurso Público nº 309, a partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos 
que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 243
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de RITA DE CASSIA DE SOUZA LANDIN para 
o emprego de Professor II, classificada em 62° lugar no Concurso Público nº 309, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 244
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação resolve AUTORIZAR a contratação de CLÁUDIA DE LARA MENENDES para o 
emprego de Professor II, classificada em 15° lugar no Concurso Público nº 309, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 245
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de EVA POLIANA CARLINDO para o emprego 
de Professor II, classificada em 49° lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 1° 
de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 246
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de VANESSA CASTRO CORREA para o empre-
go de Professor II, classificada em 39° lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 
1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 247
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de CRISTIANE BARBOZA DE CARVALHO para 
o emprego de Professor II, classificada em 7° lugar no Concurso Público nº 309, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 248
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação resolve AUTORIZAR a contratação de PATRÍCIA GARCIA DE ARAÚJO para o 
emprego de Professor II, classificada em 28° lugar no Concurso Público nº 309, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 249
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de ELISANA DE OLIVEIRA ZILIO para o empre-
go de Professor II, classificada em 13° lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 
1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 250
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de LUCIANA CARLA CANDEIRA BARROS para 
o emprego de Professor II, classificada em 58° lugar no Concurso Público nº 309, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 251
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de CARLA PATRÍCIA RODRIGUES MARTINS 
SLANZON para o emprego de Professor II, classificada em 5° lugar no Concurso 
Público nº 309, a partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 252
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de NATÁLIA CRISTINA CABRERA DE ARAÚJO 
para o emprego de Professor II, classificada em 67° lugar no Concurso Público nº 
309, a partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 253
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de SANDRA OLIVEIRA DE BRITO para o em-
prego de Professor II, classificada em 27° lugar no Concurso Público nº 309, a partir 
de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
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pORTARIA Nº 254
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de NARA DEVI DASI ALMEIDA para o empre-
go de Professor II, classificada em 4° lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 1° 
de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 255
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de JEFERSON SANTOS DE ARAÚJO para o 
emprego de Professor II, classificado em 10° lugar no Concurso Público nº 309, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 256
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação resolve AUTORIZAR a contratação de francisca de lima constantino para o 
emprego de Professor II, classificada em 61° lugar no Concurso Público nº 309, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 257
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de MARCIEL PACÍFICO para o emprego de 
Professor II, classificado em 24° lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 1° de 
fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 258
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de ROSANA cristina arroyos para o emprego 
de Professor II, classificada em 52° lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 1° 
de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.

São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 259
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de eugÊnia acacia jorge para o emprego de 
Professor II, classificada em 55° lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 1° de 
fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 260
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de giovana gaeta de chico nogueira para o 
emprego de Professor II, classificada em 54° lugar no Concurso Público nº 309, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 261
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de sheila katsuragi para o emprego de Pro-
fessor II, classificada em 16° lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 1° de 
fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 262
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de bianca gonçalves mattara para o empre-
go de Professor II, classificada em 2° lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 1° 
de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 263
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação resolve AUTORIZAR a contratação de natália aparecida perez toma para o 
emprego de Professor II, classificada em 17° lugar no Concurso Público nº 309, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 264
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de helena rios segnini para o emprego de 
Professor II, classificada em 9° lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 1° de 
fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 265
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de daniele ferreira furlan para o emprego de 
Professor II, classificada em 73° lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 4 de 
fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 266
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de giane verzola para o emprego de Profes-
sor II, classificada em 43° lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 3 de fevereiro 
de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 267
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de FERnanda aparecida de souza oliveira 
para o emprego de Professor II, classificada em 31° lugar no Concurso Público nº 
309, a partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 268
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de julia caroline de araújo almeida para o 
emprego de Professor II, classificada em 42° lugar no Concurso Público nº 309, a 
partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 269
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de TATIANA CARVALHO DORNELLES CHENCI 
para o emprego de Professor II, classificada em 38° lugar no Concurso Público nº 
309, a partir de 1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 270
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de FABIAN FERNANDO CHIARI para o empre-
go de Professor II, classificado em 26° lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 
1° de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 271
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de ANA thereza cardoso lyra para o emprego 
de Professor II, classificada em 36° lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 1° 
de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 272
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.346/10, e CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educa-
ção resolve AUTORIZAR a contratação de sarah monti prazeres para o emprego de 
Professor II, classificada em 68° lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 1° de 
fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 278
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 2.246/06, resolve
EXONERAR
a pedido, JOSÉ CARLOS DE CAMPOS do cargo em comissão de Assessor de Gabi-
nete VI na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecno-
logia, a partir de 28 de fevereiro de 2010, ficando consequentemente revogadas as 
Portarias nºs 49, de 6 de fevereiro de 2006, e 348, de 14 de janeiro de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 280
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 2.887/00, resolve
EXONERAR
a pedido, ANDRÉ FRANCISCO RABELLO do cargo em comissão de Assessor de Ga-
binete VII da Secretaria Municipal de Comunicação, a partir de 28 de fevereiro de 
2010, ficando consequentemente revogadas as Portarias nºs 306, de 14 de janeiro 
de 2005, e 114, de 6 de janeiro de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
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pORTARIA Nº 281
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 1.171/05, resolve
EXONERAR
a pedido, BENEDITO APARECIDO EZEQUIEL do cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete VII na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e 
Tecnologia, a partir de 28 de fevereiro de 2010, ficando consequentemente revo-
gadas as Portarias nºs 317, de 18 de janeiro de 2005, e 122, de 6 de janeiro de 2009.
São Carlos, 28 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 282
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 1.152/05, resolve
EXONERAR
a pedido, PAULO ROBERTO DE PAULA do cargo em comissão de Assessor de Gabi-
nete VII na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir de 28 de fevereiro de 2010, fi-
cando consequentemente revogadas as Portarias nºs 331, de 18 de janeiro de 2005, 
e 162, de 7 de janeiro de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 287
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 15.149/09, resolve
EXONERAR
a pedido, VALDEMIR RAMIRES do cargo em comissão de Assessor de Gabinete VII 
da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a partir 28 de fevereiro de 2010, ficando 
consequentemente revogada a Portaria nº 990, de 15 de junho de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 288
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 1.150/05, resolve
EXONERAR
a pedido, SIDNEY ROSALINO do cargo em comissão de Assessor de Gabinete VII da 
Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 28 de fevereiro de 2010, ficando conse-
quentemente revogadas as Portarias nºs 333, de 18 de janeiro de 2005, e 415, de 
15 de janeiro de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 289
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 1.169/05, resolve
EXONERAR
a pedido, IESO ROBERTO MORETTI do cargo em comissão de Assessor de Gabinete 
VII da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 28 de fevereiro de 2010, ficando 
consequentemente revogadas as Portarias nºs 319, de 18 de janeiro de 2005, e 416, 
de 15 de janeiro de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 290
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 1.154/05, resolve
EXONERAR
a pedido, MARCILIO NOBRE DE ALMEIDA do cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete VII da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 28 de fevereiro de 2010, 
ficando consequentemente revogadas as Portarias nºs 329, de 18 de janeiro de 
2005, e 417, de 15 de janeiro de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 291
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 19.108/03, resolve
EXONERAR
a pedido, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA do cargo em comissão de Assessor de Gabine-
te VII da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 28 de fevereiro de 2010, ficando 
consequentemente revogadas as Portarias nºs 657, de 13 de outubro de 2008, e 
445, de 16 de janeiro de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 292
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 3.249/09, resolve
EXONERAR
a pedido, JOSEFA MARIA DA SILVA do cargo em comissão de Assessor de Gabinete 
VII da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a partir de 28 de fevereiro 
de 2010, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 547, de 3 de fevereiro 
de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 293
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 19.920/09, resolve
EXONERAR
a pedido, CHÉRLICA MASTRO TEIXEIRA do cargo em comissão de Assessor de Ga-
binete VII da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a partir de 28 de fe-
vereiro de 2010, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 1093, de 7 de 
agosto de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 296
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o no 17.122/07, resolve
EXONERAR
a pedido, LUIZ DONIZETI GONZAGA DE CASTRO do cargo em comissão de Assessor 
de Gabinete VII da Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude, a partir 
de 28 de fevereiro de 2010, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 84, 
de 5 de janeiro de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 301
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 2.338/05, resolve
EXONERAR
a pedido, SIMONE CRISTINA BARRANCO RODRIGUES do cargo em comissão As-
sessor de Gabinete VII da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a partir 
de 28 de fevereiro de 2010, ficando consequentemente revogadas as Portarias nºs 
356, de 22 de abril de 2008, e 322, de 12 de janeiro de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 302
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 10.790/07, resolve
EXONERAR
a pedido, ANA FLORA MACHADO RASMUSSEN do cargo em comissão de Diretora 
do Departamento de Projetos Urbanos da Secretaria Municipal de Habitação e De-
senvolvimento Urbano, a partir de 28 de fevereiro de 2010, ficando consequente-
mente revogada a Portaria nº 184, de 7 de janeiro de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 304
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 415/09, resolve
EXONERAR
a pedido, MARINA MALDONADO do cargo em comissão de Assessor de Planeja-
mento II da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda a partir de 28 de 
fevereiro de 2010, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 289, de 26 de 
fevereiro de 2010.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 310
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.309/10, resolve,
NOMEAR
Comissão para acompanhar os trabalhos a serem realizados no Concurso Público 
para o emprego de ILUMINADOR DE TEATRO, composta pelos servidores: Dalila Tei-

xeira Lopes Barbosa, Luciana Gobato Pedrosa e Roberta Zambon Maziero.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010. 
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 311
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.316/10, resolve,
NOMEAR
Comissão para acompanhar os trabalhos a serem realizados no Concurso Público 
para os empregos de ELETRICISTA, OPERADOR DE MÁQUINA, TRATADOR DE ANI-
MAL, ENGENHEIRO - Área Civil, e MÉDICO VETERINÁRIO, composta pelos servidores: 
Dalila Teixeira Lopes Barbosa, Luciana Gobato Pedrosa, Jilverson Rodrigo Damião 
de Moraes, Roselei Aparecido Françoso e Tiago Mendes Faria.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010. 
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 312
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.304/10, resolve,
NOMEAR
Comissão para acompanhar os trabalhos a serem realizados no Concurso Público 
para os empregos de SERVENTE DE MERENDEIRA, PROFESSOR I e PROFESSOR III - 
Áreas de Dança, Libras e Música, composta pelos servidores: Alessandra Marques 
da Cunha, Dalila Teixeira Lopes Barbosa, Hilda Maria Monteiro, Luciana Gobato Pe-
drosa e Vanessa Cristina Paulino.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010. 
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 313
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.299/10, resolve,
NOMEAR
Comissão para acompanhar os trabalhos a serem realizados no Concurso Público 
para os empregos de TÉCNICO DE ESPORTES – Áreas de Atletismo, Handebol e Gi-
nástica Artística, composta pelos servidores: Dalila Teixeira Lopes Barbosa, Fabiano 
A. Lourenço, Geraldo Costa Dias Júnior e Luciana Gobato Pedrosa.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010. 
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 314
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.313/10, resolve,
NOMEAR
Comissão para acompanhar os trabalhos a serem realizados no Concurso Público 
para os empregos de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, 
FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO e MÉDICO - Áreas de Cardiologia, Clínica Médica, 
Ginecologia e Obstetrícia, Medicina de Família e Comunidade, Neurologia, Oftal-
mologia, Pediatria, Perícia Médica, Psiquiatria e Urgência Pré-Hospitalar Fixo e Mó-
vel, composta pelos servidores: Adão Luis Garcia, Arthur Goderico Forghieri Pereira, 
Dalila Teixeira Lopes Barbosa, Luciana Gobato Pedrosa e Maria Tereza Claro.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010. 
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 315
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o no 465/09, resolve
EXONERAR
a pedido, CAMILA FERNANDA CORRÊA do cargo em comissão de Assessor de Ga-
binete VI da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a partir de 28 de fe-
vereiro de 2010, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 330, de 12 de 
janeiro de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 316
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 10.313/09, resolve
EXONERAR
a pedido, DANIELE CRISTINA MARCASSO do cargo em comissão de Assessor de Ga-
binete VII da Secretaria Municipal de Governo, a partir de 28 de fevereiro de 2010, 
ficando consequentemente revogada a Portaria nº 714, de 8 de abril de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
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pORTARIA Nº 317
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 20.541/09, resolve
EXONERAR
a pedido, RUBENS MARITACA RODRIGUES DE OLIVEIRA do cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete II da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a par-
tir de 28 de fevereiro de 2010, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 
1097, de 14 de agosto de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 318
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 2.242/06, resolve
NOMEAR
DONIZETE APARECIDO DA SILVA para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete III na Secretaria Municipal de Governo, a partir de 1º de março de 2010, 
com os vencimentos que lhe competirem por lei, ficando consequentemente revo-
gada a Portaria nº 701, de 1° de abril de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 319
DE 26 DE fEvEREIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 6.388/09, resolve
NOMEAR
CLAUDIONOR ALVES DE SOUZA para exercer o cargo em comissão de Chefe da Di-
visão de Defesa Civil na Secretaria Municipal de Governo, a partir de 1º de março de 
2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei, ficando consequentemente 
revogada a Portaria nº 584, de 18 de fevereiro de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 321
DE 3 DE MARÇO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 8.600/10, resolve
NOMEAR
Comissão de Sindicância composta pelos servidores Fabiana Rossi do Nascimento, 
que a presidirá, Estevam Luiz Muszkat e Karime Vieira de Albuquerque para apurar 
os fatos relatados no processo administrativo protocolado sob o nº 8.600/10.
São Carlos, 3 de março de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 322
DE 3 DE MARÇO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 8.597/10, resolve
NOMEAR
Comissão de Sindicância composta pelos servidores Fabiana Rossi do Nascimento, 
que a presidirá, Estevam Luiz Muszkat e Karime Vieira de Albuquerque para apurar 
os fatos relatados no processo administrativo protocolado sob o nº 8.597/10.
São Carlos, 3 de março de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 320
DE 2 DE MARÇO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o no 3.006/09, resolve
DISPENSAR
a servidora SILVIA HELENA LOPES CAMARGO HILÁRIO, da função gratificada de 
Diretor de Escola, da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 3 de março de 
2010, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 529, de 30 de janeiro de 
2009.
São Carlos, 2 de março de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

pORTARIA Nº 323
DE 5 DE MARÇO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o no 3.006/09, resolve
DESIGNAR
a servidora SILVIA HELENA LOPES CAMARGO HILÁRIO, ocupante do emprego de 
Professor I, para exercer a função gratificada de Diretor de Escola, para atuar no 
CEMEI Maria Alice Vaz de Macedo, da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 
8 de março de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 5 de março de 2010.
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
DIvuLGAÇÃO DE DEfERIMENTO DE INSCRIÇÕES 

A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Comissão de Estudos e Elabora-
ção do Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais nome-
ada pelo Prefeito Municipal, conforme Decreto Municipal nº 478 de 26 de outubro 
de 2009, republica a  relação dos servidores que tiveram suas inscrições deferidas 
para a composição das Comissões Setoriais, por incorreção.

Comissão setorial 1 - suPerior

matriC. nome seCr./Coord./autarq.

11682 Ana Lúcia Pereira dos Santos Escudeiro SME

10474 Blaranis Helena Pauletto SMS

11117 Cristiane Scrivani Jacob SMS

10130 Daniel Gatti Robles SMTT

1174 Euceli de Menezes Vicente Pessoa Sales PGM

8997 Fernanda Soares Aguiar PROHAB

76 Jelson José Da Silva Filho FESC

25 Leila Maria Massarão FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

9205 Marcio Alberto Cezario SMHDU

20031 Nilma Maria Silva PROHAB

633 Valdemar Zanette PGM

Comissão setorial 2 - administrativa

matriC. nome seCr./Coord./autarq.

8325 Adriana Queiroz FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

11776 Célia Maria Carlos da Costa SMAGP

9718 Elaine Rocha La Serra SMAGP

1764 Elisabeth Aparecida Bogniotti SMS

30 Heloisa Santini de Oliveira FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

4059 Horacia Barboza Peralta Salvador SMF

1050 Izaulina De Lourdes Alves Jacomazi SMF

10023 Izildinha Aparecida Montanheiro PROHAB

4085 João Augusto Patrizzi SMG

11706 Marilene Dorsa Daquino SMS

4012 Marli Honório da Silva SMG

9883 Octavio Ribeiro da Silva Neto SMF

825 Regina Aparecida Cavaretti Soares de Oliveira SMF

1926 Rosangela Ap. Ambrosio Rossi PROHAB

9102 Samanta Campos Da Silva SMSP

3084 Silvia Helena Alves Pessota SMS

4645 Silvio Geraldo Furlan SME

4099 Sueli Aparecida Ferreira PROHAB

Comissão setorial 3 - saúde 

matriC. nome seCretaria

10270 Ana Carmen Delamerlini SMS

11625 Ana Carolina Acorinte SMS

7850 Ana Maria Zabeu SMS

3421 Andreya Cristina Fiochi Soares da Silva SMS

8287 Ane Cerantola SMS

9610 Angela Ribeiro Lavelli Paschoal SMS

3498 Antonio de Almeida Silva Neto SMS

11636 Carla Roberta Sola De Paula Vieira SMS

8868 Claudia Regina Zanni SMS

8697 Cleber Luis Semensato de carvalho SMS

10925 Edilson Vicente SMS

2042 Elaine Aparecida Borim SMS

608 Ernane Stefane Junior SMS

6727 Fabiana Alvares Lopes SMS

9547 Lilian Diana SMS

9024 Livia Noronha Pedro SMS

3134 Luis Carlos Maielli SMS

11086 Marcia Maria Guidini Girro SMS

4084 Marco Antonio Serrano SMS

3111 Marco Aurélio Vasconcelos De Oliveira SMS

9709 Michel Matias SMS

2482 Oscar Picchi Filho SMS

1558 Osvaldo De Mendonça Naime SMS

8898 Paschoa Caceta SMS

11775 Rosana Claudia Fatori Varela SMS

10265 Roseli Alves da Silva SMS

8841 Rosemeire Pradella SMS

11954 Rosemeire Teixeira Dos Santos SMS

1917 Rosimar Orlando De Souza SMS

4666 Vania Emilia Contin de Rivas SMS

Comissão setorial 4 - guarda muniCiPal

matriC. nome seCretaria

9357 Hamilton Roque Machado SMG

9400 Luis Antonio Marques SMG

9401 Luis Carlos Gomes SMG

9654 Paola Moreira Lopes SMSP

9422 Reinaldo Rosalino Rossi SMG

9391 Rita de Cássia Pomin Braghin SMG

9429 Rodrigo Cezar Assis SMG

9434 Sergio Jose Dos Santos SMG

Comissão setorial 5 - FisCal

matriC. nome seCretaria

9233 Augusto Cesar De Avellar SMHDU

9687 Fabiana Domingues Moura SMTT

11827 Fabricio Heitor Martelli SMS

9219 Fernando Morao SMS

9275 Jose Aparecido da Silva SMTT

2030 Lino Gasque SMF

9232 Paulo Kanegae SMF

9231 Pérola Luccas Conceição SMF

9264 Ulisses Rodrigues da Silva SMF

Comissão setorial 5 - FisCal

matriC. nome seCretaria

4171 Walter Goes Dos Santos SMF

Comissão setorial 6 - oPeraCional

matriC. nome seCr./Coord./autarq.

4456 Ernesto Edson Dos Santos CAE

10261 Lucinei Santanin Gregório SMSP

7367 Luiz Augusto Formentão SMSP

13 Maria Aparecida de Mendonça dos Santos FESC

2366 Maria Cristina de Lima Vieira SME

2177 Maria Ozélia Ribeiro Fabrício PROHAB

3077 Marlene Guilherme A. Da Silva SMCAS

1595 Neide Vendramel SME

4451 Omayr João Sobreira dos Santos CAE

2050 Roberto Mauro Cavalcanti SMTT

9726 Samuel Fernandes SMSP

8279 Vanderlei Espigolone SMTT

Normas para o processo eleitoral:
1. O servidor poderá escolher até 10 (dez) nomes entre todos os candidatos ins-
critos.
2. A cédula que contiver mais de 10 (dez) nomes será anulada.
3. Não será eleito o candidato que não obtiver nenhum voto.
4. Critérios de desempate:
maior tempo de serviço na Prefeitura/Autarquia/Fundação
maior idade
Cronograma do processo eleitoral:

Cronograma das eleiçÕes data Horário loCal

Eleições

08 a 11/03/2010 8h às 17h Urnas itinerantes

12/03/2010 8h às 17h
Urna fixa no auditório da Biblioteca 
Pública Municipal “Amadeu Amaral”

Apuração da eleição 12/03/2010
A partir 
das 17h

Biblioteca Pública Municipal “Amadeu 
Amaral”

São Carlos, 04 de março de 2010.
A Comissão

O Departamento de Dívida Ativa comunica aos interessados o resultado dos 
processos, conforme determina o artigo 21 do Código Tributário Municipal.

ProCesso nome interessado identiFiCação assunto resultado

4151/06 José Brocco 01.046.017.001
Isenção de Multas e Juros 
IPTU 2008 e 2009

DEFERIDO

8.929/10
Ivania Maria 
Martins Cardili

06.132.004.001
Baixa da 7ª parcela
IPTU 2007

DEFERIDO

7.833/06
Eunice Botaro 
Saconi

20.046.039.001
Isenção de Aposentado
IPTU  2008 e 2009 

DEFERIDO

16.854/06
Vicente de Paula 
Ciarrocchi

19.874
Isenção de Débitos 
ISSQN Fixo 2008 e 2009

DEFERIDO

29.483/09
Maria das Dores 
Alexandrina

13.054.019.001
Isenção Social
IPTU 2008 e 2009

DEFERIDO

28.778/08
Luciana Trindade 
Soares

20.057.009.001
Isenção Social
IPTU 2008 

DEFERIDO

28.434/08
Oraide Aparecida 
Felício

20.034.013.001
Isenção Social
IPTU 2008 

DEFERIDO

28.427/08
Vanessa Vargas da 
Trindade Landi

20.064.010.001
Isenção Social
IPTU 2008 

DEFERIDO

25.710/08
Maria de Fatima 
Silva Félix 

20.156.042.001
Isenção Social
IPTU 2008 

DEFERIDO

26.824/08
Maria de Fatima da 
Silva Gonçalves

20.191.051.001
Isenção Social
IPTU 2007

DEFERIDO

61/09
Cláudia Cardozo 
dos Santos

20.085.018.001
Isenção Social
IPTU 2007 a 2009 

DEFERIDO

27.146/08
Nilsete Rodrigues 
da Silva Santos

20.066.034.001
Isenção Social
IPTU 2006 e 2007  

DEFERIDO

26.288/08 Sueli Barbosa 20.186.016.001
Isenção Social
IPTU 2007 e 2008 

DEFERIDO

27.730/08
Rosimar Batista 
Nunes

20.108.037.001
Isenção Social
IPTU 2007 a 2009

DEFERIDO

28.635/08
Adriana Ferreira de 
Araújo

20.077.009.002
Isenção Social
IPTU 2007 e 2008

DEFERIDO

29.037/09
Grae Aparecida da 
Silva dos Santos

20.040.043.001
Isenção Social
IPTU 2006 e 2007 

DEFERIDO

32.199/09 Walter Corrêa 07.009.011.001
Isenção Aposentado
IPTU 2007 a 2010

DEFERIDO

31.751/09 Jordelino Rodrigues 12.152.015.005
Isenção Aposentado
IPTU 2009 e 2010

DEFERIDO

18.220/07
Helena Botão 
Migues

10.316.022.001
Isenção Aposentado
IPTU 2008 e 2009

DEFERIDO

26.557/08
Sueli de Fatima 
Casale Marques

06.112.004.001
Isenção de Multas e Juros 
IPTU 1997 a 2007

DEFERIDO

23.279/05 Clóvis Bento 20.167.017.001
Isenção Social
IPTU 2008 a 2010 

DEFERIDO

3.133/06
Juarez Batista do 
Nascimento

37.463
Isenção Correção, Multas 
e Juros Taxas Mobiliárias e 
ISSQN Fixo 97 a 99

DEFERIDO

8.684/10 Edson Donizeti Iani 07.031.019.001
Baixa da 6ª parcela 
IPTU 2009

DEFERIDO

8.192/10
Luiz Donizeti Leite 
Moreira

43.496
Baixa da 13ª parcela 
parcelamento aviso 1624

DEFERIDO

6.569/10
Elmara Buchivieser 
Oliveira

08.178.033.001
Baixa da 24ª parcela 
parcelamento aviso 9037

DEFERIDO

 7.172/10
Rosa Maria de 
Souza

20.165.017.001
Baixa da 4ª parcela 
parcelamento aviso 6846

DEFERIDO

7.769/10 Rubens Sanches 07.080.022.001
Baixa da 4ª parcela 
 IPTU 2007

DEFERIDO

6.868/10
Fábio de Oliveira 
Pires

42.508
Baixa da 1ª e 2ª parcela 
Taxas Mobiliárias 2009

DEFERIDO

7.988/10
Maurício Lúcio 
Moreira Pinto 

34.272
Baixa de Débito
Taxas Mobiliárias 2007

DEFERIDO

O Departamento de Dívida Ativa notifica os Contribuintes a comparecerem ao 
SIM - Divisão dos Serviços Integrados do Município, para dar encaminhamen-
to aos processos abaixo relacionados, conforme determina o artigo 21 do Código 
Tributário Municipal.

ProCesso nome interessado identiFiCação assunto

30.717/09 Clóvis Aparecido Guedes 20.107.034.001 Reabertura de Débito

9.270/10 Marivaldo de Souza 14.011.004.001 Retificação de Área

9.242/10 Antunes  Nolasco 06.036.016.001
Desmembramento 
de Lotes

51.539/87 Aylton Garcia Machado 24.452 Baixa de Lançamento

2.713/98 Marcionilda D.A Costa 40.196 Baixa de Lançamento

9.147/02 José Nilton Rodrigues de Almeida 43.670 Baixa de Lançamento
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ProCesso nome interessado identiFiCação assunto

 2.773/95
Incorporadora e Administração de Bens 
Próprios Ltda.

16.409 Baixa de Lançamento

5.028/00 Fábio de Sousa Lima 41.376 Baixa de Lançamento

80.688/93 Marcos Antônio Pereira 32.974 Baixa de Lançamento

925/10 BS Empreendimentos Imobiliários Ltda.
11.002.002.001
11.002.003.001

Unificação de Lotes

10.426/84
Associação Rev. Derivados de Petróleo 
São Carlos

20.701 Baixa de Lançamento

8.781/94 Rosa Maria de C. M. Tanganelli 34.388 Baixa de Lançamento

2.034/03
Espólio de Antônio Carlos Cassimiro 
de Morais

27.458 Baixa de Lançamento

A Divisão de Arrecadação e fiscalização Tributária, através de sua chefia, vem 
comunicar aos interessados o lançamento de ISSQN da construção civil referente 
à aprovação/regularização de imóveis, bem como o parecer dos processos relacio-
nados :

ProCesso interessado identiFiCação assunto situação

90447/2004 Izaias Vieira de Lima 16.140.038.001
Aprovação de 
Projeto

ISSQN 
lançado

7284/2004 Wilson Roberto Centanin 10.354.004.001
Aprovação de 
Projeto

ISSQN 
lançado

50590/1997 Aloire Ramos dos Santos 06.023.006.001
Aprovação de 
Projeto

ISSQN 
lançado

14283/2005 Kelly Cristina de Souza 03.150.076.002
Aprovação de 
Projeto

ISSQN 
lançado

90967/2004 Divanildo Lopes 16.185.023.001
Aprovação de 
Projeto

ISSQN 
lançado

5971/2004 Luiz C. Teixeira Pinheiro 10.244.025.001
Aprovação de 
Projeto

ISSQN 
lançado

91068/2004 Fernando Antônio Lumini 04.238.005.001
Aprovação de 
Projeto

ISSQN 
lançado

80093/2005 Maria Aparecida Silva Rio 15.056.003.002
Aprovação de 
Projeto

ISSQN 
lançado

90866/2004 Paulo Miguel Montemor 16.183.009.001
Aprovação de 
Projeto

ISSQN 
lançado

96549/2004 José Horácio dos Santos 16.071.023.001
Aprovação de 
Projeto

ISSQN 
lançado

50047/2003 Amanda Bargas Dutra 06.046.016.001
Aprovação de 
Projeto

ISSQN 
lançado

50454/2004 Alessandro Marcos da Silva 08.040.083.001
Aprovação de 
Projeto

ISSQN 
lançado

97095/2004 Wilson Roberto Martins 10.173.014.001
Aprovação de 
Projeto

ISSQN 
lançado

91001/2004
Rosangela Pedroso 
Mendes

03.018.018.001
Aprovação de 
Projeto

ISSQN 
lançado

96036/2004 Ricardo Biscalchin 04.276.007.001
Aprovação de 
Projeto

ISSQN 
lançado

91101/2004
Marcelo Luiz Aparecido 
da Cunha

04.052.001.001
Aprovação de 
Projeto

ISSQN 
lançado

96551/2004 Adelaide Rosato Monteiro 10.090.026.001
Aprovação de 
Projeto

ISSQN 
lançado

6795/2004 Claudinei Spina 04.067.008.001
Aprovação de 
Projeto

ISSQN 
lançado

28350/2008 Diógenes Lauriano Pallone 10.426.005.001
Aprovação de 
Projeto

ISSQN 
lançado

51702/1190 Josão do Amaral 06.019.017.001
Aprovação de 
Projeto

ISSQN 
lançado

52352/1994 Maria Zilda dos Santos 20.097.005.001
Aprovação de 
Projeto

ISSQN 
lançado

São Carlos, 06 de março de 2010
Cristhiane Gonçalves
Chefe da Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária

A Divisão de Recuperação de Crédito, através de sua chefia, informa que foram 
emitidas e enviadas para os respectivos endereços as Certidões de Baixa de Lança-
mentos das empresas abaixo relacionadas:

raZão soCial im ProC
data  

da BaiXa
endereço de entrega

ALEX LUCIANO CORTEZ NUNES 40909 15371/99 24/02/10 RUA JOSE TEIXEIRA 

CISCARE SOLUCOES E MELHORIAS EM 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME

54224 23688/08 31/12/08
AVENIDA DR. TEIXEIRA 
DE BARROS 

EDSON APARECIDO CADEI 44355 1356/03 12/01/10
RUA JOAQUIM 
EDUARDO CATARINO

IZIDORO BATISTA SÃO CARLOS - ME 44632 2463/03 31/12/05 RUA GIUSEPPE NASTRI 

JESUS APARECIDO JOAO FELICIO - ME 50582 9664/06 31/07/09
RUA LUIZ CARLOS DE 
ARRUDA MENDES

JOAO LIMA FILHO SAO CARLOS - ME 23735 12020/03 08/12/87 CAMPINAS 

JOSE ROMUALDO DONATONI 29634 52512/94 02/05/05 RUA CANDIDO PADIM 

LUIZ APARECIDO DE MEDEIROS 47473 23477/03 03/06/05
RUA MAURICIO 
VALENTE OSORIO 

MARCOS IZAIAS DOS SANTOS ME 39730 15539/97 12/02/09 RUA SÃO PAULO 

NOVACAO R. H. ASSESSORIA 
EMPRESARIAL S/C LTDA

44432 3461/03 03/12/07 RUA CAMPOS SALES 

RMA SERVICOS DE DIGITACAO DE 
DADOS LTDA

51960 10888/07 03/12/09
ALAMEDA  ANTONIO 
FRANCISCO 

As notificações de bloqueio por parcelamento ou por falta de documentos para 
baixa de lançamentos das empresas:

raZão soCial im ProC
data do 

Bloqueio

ANDREONI BOMBONIERI LTDA ME 55784 23534/09 18/11/09

BARBOSA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA 30967 80142/92 04/01/10

BRASILIO REIS MACHADO 43776 10249/02 14/05/09

FATOR ECONÔMICO FOMENTO MERCANTIL LTDA 48624 94591/04 03/09/09

JOALHERIA CARRARA LTDA - ME 44427 2096/03 05/08/09

LAYDE ARANHA - ME 24363 80853/87 14/11/07

NOVA IMAGEM CENTRO DE BELEZA S/S LTDA - ME 48274 90532/04 02/02/10

E a notificação informando que há débitos em dívida ativa e não apresentou docu-
mentos hábeis da empresa:

raZão soCial im ProC data do Bloqueio

TWO BABY JORBALISMO & PUBLICIDADE S/C 42406 7343/01 9/11/2006

São Carlos, 05 de março de 2010
Marcio Roberto Faustino
Chefe da Divisão de Recuperação de Crédito

A Divisão de Recuperação de Crédito, através de sua chefia, informa que foram 
emitidos e enviados para os respectivos endereços os alvarás de funcionamento 
das empresas abaixo relacionadas:

raZão soCial im ProC
data da 
emissao

endereço de entrega

ADRIANO APARECIDO DOIMO 54639 123/09 23/02/10 ANTONIO S MORUZZI

BARBIERI CORREIA BARBIERI LTDA 56210 31528/09 23/02/10 DOM PEDRO II

CARINA DANTAS DE OLIVEIRA 55003 9941/09 23/02/10 DOM PEDRO II

CYBER CAFÉ SAO CARLOS LTDA ME 43763 6373/04 23/02/10 ANTONIO M CARRERA

DBA ONLINE INFORMATICA LTDA 53974 19397/08 23/02/10 DR CARLOS BOTELHO

ERONIDES DOS SANTOS BAR - ME 55649 21163/09 23/02/10 CANDIDO PADIM

IGREJA BATISTA DO AVIVAMENTO 
EM SAO CARLOS

46709 12158/03 23/02/10 JOSE BONIFACIO

LUIZ JACINTO RONCON - ME 52370 16032/07 23/02/10
DR BERNARDINO DE 
CAMPOS

MARIA DALGISA DA SILVA GABAN 56057 29062/09 23/02/10 MARCOLINO L BARRETO

PASCHOAL ASSESSORIA CONTABIL 
S/S LTDA

56270 334/10 23/02/10 NOVE DE JULHO

PONTO DE COSTURA CONFECCOES 
LTDA ME

50009 23655/05 23/02/10 SAO JOAQUIM

SMAFIO PROJETOS, AUTOMACAO E 
INSTALACOES ELETRICAS LTDA

51260 22897/06 23/02/10 CANDIDO PADIM

SPINAZOLA & SPINAZOLA 
COMERCIO DE ARTIGOS 
ESPORTIVOS EM GERAL

50212 2568/06 23/02/10 MAJOR J INACIO

E o alvará provisório da empresa:

raZão soCial im ProC
data da 
emissao

endereço de entrega

FRISCHER DO BRASIL LTDA 46545 10764/03 23/02/10 GEORGE PTAK

São Carlos, 05 de março de 2010
Marcio Roberto Faustino
Chefe da Divisão de Recuperação de Crédito

A Divisão de Recuperação de Crédito, através de sua chefia, informa que foram 
enviadas notificações para as empresas abaixo relacionadas:

not interessado im ProC assunto data

101
GIOVANNA BRUNA 
ROZEWINKEL MAFFEI

56464 9608/2010
DEFERIMENTO DE DESCONTO 
DE ISSQN FIXO

26/02/10

102
RENATA MARIA CURY 
RODRIGUES

56463 9609/2010
DEFERIMENTO DE DESCONTO 
DE ISSQN FIXO

26/02/10

103
MARIA ROSELY 
BERNARDES 
GONCALVES

***** 9610/2010
INDEFERIMENTO DE 
CERTIDÃO

01/03/10

104
MARCIA REGINA 
PARISI

55534 19097/2009
BLOQUEIO - MEI COM CNPJ 
NULO

01/03/10

105 ERICK BERTOLANI 54296 24844/2008
BLOQUEIO POR NÃO 
EXERCER ATIVIDADE

02/03/10

106
SHADAI SOM E 
ACESSORIOS LTDA 
- ME

56060 29200/2009
BLOQUEIO POR NÃO 
EXERCER ATIVIDADE

02/03/10

107

BAR E LANCHONETE 
ENCONTRO DE 
AMIGOS DE SAO 
CARLOS LTDA ME

55061 10999/2009
BLOQUEIO POR NÃO 
EXERCER ATIVIDADE

02/03/10

108

POLICARPO & 
POLICARPO 
MERCADINHO 
LTDA-ME

52404 16626/2007
BLOQUEIO POR NÃO 
EXERCER ATIVIDADE

02/03/10

109
DIAS GOMES 
CONSULTORIA E 
TREINAMENTO LTDA

53779 16120/2008
BLOQUEIO POR NÃO 
EXERCER ATIVIDADE

02/03/10

110

CENTRO DE 
EMBELEZAMENTO 
AUTOMOTIVO 
UNIVERSITARIO LTDA

53602 13000/2008
BLOQUEIO POR NÃO 
EXERCER ATIVIDADE

02/03/10

111
MERCIA IZAULINA 
ALVES ME

50279 3696/2006
BLOQUEIO - CANCELAMENTO 
DA VISAM

02/03/10

112
THAISE AMELIA DE 
OLIVEIRA FERRAZ ME

53157 5332/2008
BLOQUEIO - CANCELAMENTO 
DA VISAM

02/03/10

113
RICARDO COLOSSO 
- ME

53389 9189/2008
BLOQUEIO - CANCELAMENTO 
DA VISAM

02/03/10

114
BENACHI COMERCIO 
DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA

42958 8808/2001
BLOQUEIO - CANCELAMENTO 
DA VISAM

02/03/10

115
MARCIA CRISTINA 
PIZANI

54221 23640/2008
BLOQUEIO - CANCELAMENTO 
DA VISAM

02/03/10

116
RITA DE CASSIA 
FLORES DIAS ME

47584 619/2004
BLOQUEIO - CANCELAMENTO 
DA VISAM

02/03/10

117
LUIS ROBERTO SOARES 
RESTAURANTE - ME

51239 22549/2006
BLOQUEIO - CANCELAMENTO 
DA VISAM

02/03/10

118
OSWALDO CAMBUHY 
DA SILVA FILHO - ME

52559 19240/2007
BLOQUEIO - CANCELAMENTO 
DA VISAM

02/03/10

119 DBSIDE LTDA EPP 56253 32177/2009
INDEFERIMENTO POR 
TRATAR-SE DE LOTE 
RESIDENCIAL

02/03/10

120
MARIANGELA 
APARECIDA REGATIERI 
ALVES - ME

53987 19746/2008
BLOQUEIO - CANCELAMENTO 
DA VISAM

02/03/10

121
JOAO A. DE OLIVEIRA 
COSMETICOS - ME

53288 7456/2008
INDEFERIMENTO POR 
TRATAR-SE DE LOTE 
RESIDENCIAL

02/03/10

122

GATA DE SALTO 
COMERCIO VIRTUAL 
DE SAPATOS E 
ACESSORIOS LTDA 
- ME

56346 6689/2010
INDEFERIMENTO POR 
TRATAR-SE DE LOTE 
RESIDENCIAL

02/03/10

123
VALERIA CAMPOS 
PIMENTEL

53592 12855/2008
INDEFERIMENTO POR 
TRATAR-SE DE LOTE 
RESIDENCIAL

03/03/10

124
CARLOS VINICIUS 
PONCE VAREDA

56392 7626/2010
BLOQUEIO - MEI COM CNPJ 
NULO

03/03/10

125
RENATA DE LIMA 
VALENTIM

55566 20097/2009
BLOQUEIO - MEI COM CNPJ 
NULO

03/03/10

126
LUIS MARCELO 
DE MOLFETTA 
PETRUCELLI

55579 20308/2009
BLOQUEIO - MEI COM CNPJ 
NULO

03/03/10

127
LUCAS BARBOZA DO 
AMARAL

55729 22583/2009
BLOQUEIO - MEI COM CNPJ 
NULO

03/03/10

128
ELIAS TEIXEIRA 
MORAIS

55571 20184/2009
BLOQUEIO - MEI COM CNPJ 
NULO

03/03/10

129

J.L. DE FARIA 
SERVICOS DE 
PROMOTOR DE 
EVENTOS

55780 23478/2009
BLOQUEIO - MEI COM CNPJ 
NULO

03/03/10

130 FABIO ALVES BORGES 55868 25468/2009
BLOQUEIO - MEI COM CNPJ 
NULO

03/03/10

131
THAIS STEFANE 
TELESTEFANE

55710 22107/2009
BLOQUEIO - MEI COM CNPJ 
NULO

03/03/10

São Carlos, 05 de março de 2010
Marcio Roberto Faustino
Chefe da Divisão de Recuperação de Crédito

SECRETARIA MuNICIpAL DA fAZENDA
SupERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIbuTÁRIA

Através da Superintendência da Administração Tributária, ficam os contribuintes 
abaixo indicados NOTIfICADOS sobre os lançamentos tributários efetuados, con-
forme preceitua o art. 21 do Código Tributário Municipal.

ProCesso nome interessado identiFiCação assunto resultado

5.338/08
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA MUN. DE 
S CARLOS

02.033.005.001
SOLICITAÇÃO 
DA ISENÇÃO DO 
IPTU

NOTIFICADO

28.969/09 JONAS DEMITO
14.121.001.001 a 
14.121.010.001

REVISÃO 
LANÇAMENTO 
IPTU 2001 A 2009

INDEFERIDO

7.100/10
AFX 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

CERTIDÃO DE 
ISENÇÃO ITBI

INDEFERIDO

8.394/10

VITA 
ADMINISTRADORA 
DE BENS E 
PARTICIPAÇÕES 
LTDA

CERTIDÃO DE 
ISENÇÃO ITBI

INDEFERIDO

5.893/09
CRISTINA MARA 
PEREIRA SOUZA

01.001.040.009
REGULARIZAÇÃO 
RECOLHIMENTO 
IPTU 2009

NOTIFICADO

26518/09
RICARDO OLIVATTO 
NETO

04.038.043.002
RESTITUIÇÃO 
DE IPTU

INDEFERIDO

28410/09
OSMAR APARECIDO 
ANTONIO

19.153.010.001
RESTITUIÇÃO 
DE IPTU

INDEFERIDO

5879/08
MARIA JOAQUINA 
DE LIMA

20.182.014.001
RESTITUIÇÃO 
DE IPTU

INDEFERIDO

30396/09

LUCILENE 
APARECIDA 
ANANIAS 
CARMIGNOLA

10.394.021.001
RESTITUIÇÃO 
DE IPTU

INDEFERIDO

1062/10
MARIA DE LOURDES 
PERTELLA SOLLERO

10.377.025.001
RESTITUIÇÃO 
DE IPTU

NOTIFICADO

7238/10
ANTONIO CARLOS 
PINTO

06.036.009.001
RESTITUIÇÃO 
DE IPTU

NOTIFICADO

7860/10 JOSÉ LINEU BOTTA 01.023.006.001
RESTITUIÇÃO 
DE IPTU

APRESENTAR 
DOCUMENTOS

7578/10
ANDERSON SIDNEI 
LOBATO

10.407.004.001
RESTITUIÇÃO 
DE IPTU

APRESENTAR 
DOCUMENTOS

7831/10 CAROLINA BALBINO 19.044.019.001
RESTITUIÇÃO 
DE IPTU

APRESENTAR 
DOCUMENTOS

14407/09
Salvador domingos 
bagnato

14.091.010.001
AUTO DE 
INFRAÇÃO

AUTO DE 
INFRAÇÃO 
LANÇADO

14281/06
OSMAR APARECIDO 
DE CASTRO

12.032.009.001/12.032.010.001
AUTO DE 
INFRAÇÃO

AUTO DE 
INFRAÇÃO 
LANÇADO

1758/10
JOSÉ FRANCISCO 
SOARES

18.015.011.001/18.015.012.001
COMPENSAÇÃO 
DE VALOR

DEFERIDO

1996/10
CRECIA RODRIGUES 
SANTOS DOS ANJOS

20.107.011.001
RESTITUIÇÃO 
DE IPTU

NOTIFICADO

SECRETARIA MuNICIpAL DA fAZENDA
SupERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIbuTÁRIA

Através da Superintendência da Administração Tributária, ficam os contribuintes 
abaixo indicados NOTIFICADOS sobre os lançamentos tributários efetuados, con-
forme preceitua o art. 21 do Código Tributário Municipal.

nome interessado identiFiCação assunto resultado

17403/2002
MARIA DA GLORIA FERREIRA 
SANTOS

45025 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

15009/2006 AILTON ANTONIO CALVO 14981 RENOVAÇAO VISAM NOTIFICADO

25610/2003 VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA 39277 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

23486/2007
MARIA AP. FERREIRA DE 
MEDEIROS

43104 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

23786/2008 CELIA MARIA DIBO FAVORETTO 53171 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

3729/2006 MARCELO AP. DA SILVA BAR ME 50253 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

4198/2001
MARCELO PEDROSO PINTO 
FERRAZ

34169 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

1517/2002 MARIA DA GLORIA G. KIYAM ME 47745 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

22790/2008
NOGUEIRA & NOGUEIRA 
MERCADO LTDA ME

53871 RENOVAÇAO VISAM NOTIFICADO

5190/2006 SUELI APARECIDA LOPES ME 50277 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

15308/1999
JOÃO INACIO FERREIRA SÃO 
CARLOS ME

44923 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

16658/2003
DEISE MARIA CANDIANO 
FRATUCCI

47288 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

858/2002 APAE 17340 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

21204/2002
RITA TAMAE SANTO GOTO 
TAKARA ME

44394 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

20569/2005
CARLOS ALBERTO B. SÃO 
CARLOS EPP

41151 RENOVAÇAO VISAM NOTIFICADO

5102/2001 MIGUEL CRISOSTOMO DA SILVA 31694 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

10932/1999 DENILSON CARLOS MAIELLO 41994 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

18651/2002 SOARES & CRISTINA LTDA ME 42934 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

25034/2008 SONIA ESTEVES MORENO 53657 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

21751/2006 RAQUEL SUNDERMANN 51109 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

9339/2002 ALCIDES COSTA FONSECA ME 44222 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

20480/2007 CELIA REGINA LOPES 52380 RENOVAÇAO VISAM NOTIFICADO

12450/2002 AMILCAR DONIZETTI ZANINI 49875 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

13058/2005 THIAGO CESAR MAXIMO ME 49461 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

5627/2004 DANIEL NASTRI DE LUCA 44685 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

15772/2007
JOSE CARLOS MORO SÃO 
CARLOS ME

27218 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

354/2002 EDSON APARECIDO MARINO 44120 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

4755/2002
CLINICA 
OTORRINOLARINGOLOGIA C.M 
CHEBLI S/C LTDA

43383 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

93500/2004
LAERCIO BORGES DE ALMEIDA 
ME

48629 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

91344/2004
RODRIGUES & ALCANTARA 
MEDICOS ASSOC. LTDA

48315 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

16810/2002
CENTRO DE GINEC. OBSTETRICIA 
E CIRURGIA S/C LTDA

46481 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

9790/2002 EMPORIO LGB LTDA 40230 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

16383/2002 EDSON SELVAGIO 23864 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

1455/2003 ABEL CABRAL DE ARRUDA 44399 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

10143/2002
ANTONIO SERGIO ZAGO & CIA 
LTDA ME

44119 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

10565/2001
MARGARIDA DE CAMPOS DO 
AMARAL ME

49630 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

25583//2003 MARTIN JOSE ROSSIT 22184 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

24031/2003 DALMIR RIZZO SÃO CARLOS ME 23440 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO
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17616/2003
NEIDE AP. DONIZETE ROLDÃO 
ALVES

47304 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

16658/2003
DEISE MARIA CANDIANO 
FRATUCCI

47288 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

23201/2006 WENZEL & MECCA LTDA ME 51111 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

10932/1999 DENILSON CARLOS MAIELLO 41994 RENOVAÇÃO VISAM NOTIFICADO

COMuNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos através da Secretaria Municipal de Administra-
ção e Gestão de Pessoal torna sem efeito a publicação de convocação do Concurso 
Publico 297, para o emprego de Médico – Área Auditoria, publicada no Diário Ofi-
cial do Município de 25 de fevereiro de 2010.
São Carlos, 05 de Março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

CONCuRSOS pÚbLICOS E pROCESSOS SELETIvOS

CONvOCAÇÃO DE CONCuRSO pÚbLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo a comparecer a Rua 
Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 
da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato que 
não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCuRSO: 187
fuNÇÃO: MEDICO – AREA AUDITORIA

nome ClassiFiCação

TIAGO ALVES BARBOSA 2

Fica convocado também, o candidato habilitado abaixo descrito, que só será admi-
tido caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento de candi-
datos anteriormente convocados.

nome ClassiFiCação

MARCIO GOMES 3

São Carlos, 05 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

CONvOCAÇÃO DE CONCuRSO pÚbLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo a comparecer a Rua 
Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 
da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato que 
não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCuRSO: 216
fuNÇÃO: MOTORISTA

nome ClassiFiCação

CARLOS JOSE SALATINO 16

São Carlos, 05 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

CONvOCAÇÃO DE CONCuRSO pÚbLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo a comparecer  a Rua 
Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 
da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato que 
não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCuRSO: 212
fuNÇÃO: CONTADOR

nome ClassiFiCação

JOAO RICARDO AFFONSO 17

São Carlos, 05 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESISTÊNCIA DE CANDIDATO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que os candidatos  abaixo discriminados, 
desistiram de assumir as vagas temporárias a eles destinadas:
NÚMERO DO CONCuRSO: 266
fuNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

nome ClassiFiCação

MARCELO ROGER FONSECA 102

JOSELAINE APARECIDA DA SILVA 104

LUCIO ELIAS ALVES 105

DEBORA DA CUNHA CHINEMANN 106

São Carlos, 05 de Março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESISTÊNCIA DE CANDIDATO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo discriminado, desistiu 
de assumir a vaga a ele destinada:
NÚMERO DO CONCuRSO: 200
fuNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

nome ClassiFiCação

THIAGO ROSSI DE SOUZA 331

São Carlos, 05 de Março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

EDITAL DE CONCuRSO pÚbLICO
REpubLICADO pOR INCORREÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal torna público, por 
determinação do Exmo. Prefeito Municipal, Prof. Oswaldo B. Duarte Filho a abertura 
de inscrições para o Concurso Público para o emprego abaixo discriminado, a ser 
realizado por meio da “Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulis-

ta” Júlio de Mesquita Filho” - VUNESP.
I – Do Emprego e vagas

ConCurso 
PúBliCo n.º

emPrego vagas
Jornada de 
traBalHo *

venCimento 
+ auXílio 

alimentação **
Pré-requisitos

311
Auxiliar de 
Enfermagem

5

40 horas 
semanais 
ou
Plantão 
de 12X36

R$ 867,00

 Ensino Fundamental 
completo, Curso de Auxiliar 
de Enfermagem e Registro no 
COREN (categoria Auxiliar de 
Enfermagem)

312
Técnico de 
Enfermagem

1

200 horas 
mensais 
ou 
plantão 
de
12 x 36

R$ 1.168,00

Ensino Médico completo, 
curso de Técnico de 
Enfermagem e Registro no 
COREN (categoria Técnico de 
Enfermagem)

* Horário de trabalho flexível podendo ser utilizado períodos diurnos e/ou no-
turnos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, a critério da Administração. A 
jornada de trabalho diária será composta de acordo com a necessidade da Admi-
nistração.
** Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimento pa-
drão por força da Lei 13771/06.
Das Atribuições Gerais do Emprego

Auxiliar de Enfermagem: Integrar-se à equipe de saúde da unidade para a qual 
for designado. Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos 
regulamentados no exercício de sua profissão na Unidade de Saúde a que estiver vinculado 
e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações, dentre outros). Realizar ações de educação em saúde a grupos 
específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento da equipe de trabalho. 
Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
Unidade. Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, 
proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo. 
Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de 
outros agravos e situações definidas pela Vigilância Epidemiológica do Município. Registrar 
a produção realizada nos formulários padronizados, garantindo a qualidade do registro das 
atividades nos sistemas de informações existentes. Participar das atividades de educação 
permanente programadas pelo gestor local. Apoiar as ações de aprendizagem de estudantes 
de graduação e pós-graduação que estiverem em estágio na Unidade a qual está vinculada. 
Acolher os usuários na recepção, preparando sua documentação para o atendimento e na 
pós consulta proceder às orientações conforme registrado em prontuário. Participar do 
planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis. 
Manusear os registros dos usuários com postura ética e respeitosa. 

Técnico de Enfermagem: Integrar-se à equipe de saúde da unidade para a qual for 
designado. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau 
auxiliar. Participar do planejamento e execução das atividades visando à promoção, proteção 
e recuperação da saúde do indivíduo e da comunidade. Realizar o Acolhimento dos usuários, 
de acordo com os protocolos existentes, sob orientação do enfermeiro para a tomada de 
decisão.  Prestar cuidados integrais diretos aos usuários, incluindo portadores de patologias 
de maior complexidade, sob a supervisão do enfermeiro e obedecendo a regulamentação 
do exercício profissional, registrando em prontuário. Controlar o estoque de material/
insumos necessários ao adequado funcionamento da Unidade.  Executar outras tarefas de 
mesma natureza e complexidade. Participar das atividades de assistência básica realizando 
procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na Unidade de Saúde a 
que estiver vinculado e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações, dentre outros). Realizar ações de educação 
em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento 
da equipe de trabalho. Em todas as suas ações, proporcionar atendimento humanizado e 
viabilizando o estabelecimento do vínculo. Realizar busca ativa e notificação de doenças e 
agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações definidas pela Vigilância 
Epidemiológica do Município. Registrar a produção realizada nos formulários padronizados, 
garantindo a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informações existentes. 
Participar das atividades de educação permanente programadas pelo gestor local. Apoiar 
as ações de aprendizagem de estudantes de graduação e pós-graduação que estiverem em 
estágio na Unidade a qual está vinculada.. Participar do planejamento e avaliação das ações 
da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis. Manusear os registros dos usuários 
com postura ética e respeitosa.

II - Das Inscrições
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 08/03/10 às 16 horas de 
05/04/10 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site www.vunesp.
com.br.
1.1. Para inscrever-se o candidato deverá:
1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição das 10 ho-
ras de 08/03/10 às 16 horas de 05/04/10;
1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o candidato 
deverá:
a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
b) imprimir o boleto bancário;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do item 2, 
deste Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite para encerramento 
das inscrições (05/04/10). Atenção para o horário bancário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente de-
verá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite do 
encerramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do paga-
mento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar a situ-
ação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página do Con-
curso Público, dez dias após o encerramento do período de inscrições (05/04/10). 
Caso seja detectado algum problema, o candidato deverá entrar em contato com o 
Disque VUNESP, pelo telefone (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, 
para verificar o ocorrido.
1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com a auten-
ticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente à 
taxa de inscrição.
1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 05/04/10, a ficha de inscrição não estará 
mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em caixa 
eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento 
ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido de 
08/03/10 a 05/04/10, ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.
2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição poderá ser efe-
tuado em dinheiro ou em cheque, no valor abaixo especificado:

ConCurso 
PúBliCo nº

emPrego taXa

311  Auxiliar de Enfermagem R$ 30,00

312 Técnico de Enfermagem R$ 40,00

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos serviços 
bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscrição.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva com-
pensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anulada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua efetivação 
dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências ban-
cárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago 
antecipadamente.
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a maior ou em 
duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo alegado.
2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público 

não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá sobre a Fun-
dação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e pelas infor-
mações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requerimen-
to de inscrição, independentemente do tipo de inscrição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessidades 
especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, deverão obede-
cer ao procedimento descrito no subitem 3, item II.1 - Das Inscrições para Candida-
tos Portadores de Necessidades Especiais, deste Capítulo.
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições especiais para 
realização da prova como, por exemplo: cadeira especial por estar com braço que-
brado e outras deverão fazer, durante o período de inscrição, solicitação à Funda-
ção VUNESP localizada na Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca - São 
Paulo, SP – CEP 05002-062, pessoalmente ou via SEDEX, especificando: “Concurso 
PM de São Carlos”, nome completo, endereço, telefone e emprego em que está 
inscrito.
4.3. A VUNESP e a Prefeitura Municipal de São Carlos não se responsabilizam por 
solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como 
por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com as exi-
gências contidas no presente Edital, bem como pela responsabilidade e conse-
qüências de eventuais erros no preenchimento da ficha de inscrição.
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.
II.1. Das Inscrições para Candidatos portadores de Necessidades Especiais
1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e nº 13.062 
de 19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de classificação final, 5% 
(cinco por cento) das vagas, às pessoas portadoras de necessidades especiais des-
de que em condições de exercer as atividades exigidas para o desempenho das 
funções pertinentes e que tenham sido habilitadas em todas as fases do Concurso 
Público.
1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações inferiores a 
0,5 (meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores a tal valor, ou 
seja, a cada 20 candidatos convocados, 1 será convocado da lista de habilitados na 
condição de portador de necessidades especiais.
2. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
3. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá especi-
ficar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no período de 
inscrição 08/03/10 a 05/04/10, encaminhar, por SEDEX, à Fundação VUNESP – 
Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – Perdizes, São Paulo – SP – CEP 
05002-062, os seguintes documentos:
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expres-
sa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, bem como a causa da deficiência;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especifi-
cação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, a solicitação de 
prova especial, ou de condições especiais para a realização das provas.
4. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de 
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que constituam inferiorida-
de que implique grau acentuado de dificuldade para integração social, de acordo 
com o previsto no Decreto 3.298 de 20/12/1999.
5. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual 
passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
6. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das 
atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de deficiência, é 
obstativa à inscrição no Concurso.
7. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Concurso em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, 
avaliação, duração, data, horário e local de realização das fases deste concurso.
8. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para justi-
ficar a concessão de readaptação da função, bem como para aposentadoria por 
invalidez.
1. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão liberadas 
se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º 
da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
2. Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os 
candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprovados na 
condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da compa-
tibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
3. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perí-
cia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício 
das atribuições do emprego.
III – Das Disposições Gerais
1. Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas objetivas, a aplica-
ção e avaliação das provas práticas e o processamento do concurso. A Comissão 
responsável pelo acompanhamento dos trabalhos dos concursos será designada 
por portaria do Prefeito Municipal.
2. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acrés-
cimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso publicado.
3. A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita das con-
dições do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
4. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a)   não comparecer às provas;
b)   não entregar ao fiscal a folha de respostas e caderno de questões ao final das 
provas;
c)   usar de meios ilícitos na execução das provas.
5. Nos termos das Leis Municipais nº 12.663 de 10/10/00 e nº 13.062 de 19/09/02, 
ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a surgir durante a vi-
gência deste concurso, para os candidatos portadores de necessidades especiais, 
desde que aprovados. Considerar-se-á a reserva de vagas quando o número resul-
tante do cálculo de 5% do total de vaga for igual ou maior que um, ou seja, a cada 
20 (vinte) candidatos convocados, 1 (um) será convocado da lista de habilitados na 
condição de portador de necessidades especiais.
6. Os portadores de necessidades especiais participarão do certame em igualdade 
de condições com os demais candidatos, no que diz respeito ao conteúdo e a ava-
liação das provas.
7. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão liberadas 
se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º 
da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
8. Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os 
candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprovados na 
condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da compa-
tibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
9. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perí-
cia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício 
das atribuições do emprego.
10. A aprovação e correspondente classificação não gera direito automático de 
contratação.
11. O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir ocor-
rerá de acordo com a necessidade da Prefeitura, durante a validade do concurso, 
obedecendo à ordem de classificação. 
12. Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, 
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exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal.
13. As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do Diário Ofi-
cial do Município, com prazo marcado para o comparecimento, implicando, o não 
comparecimento, em desistência tácita da vaga.
14. Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em exame 
médico que o ateste estar em condições físicas e mentais para o desenvolvimento 
das atividades para as quais está sendo contratado e a apresentação dos documen-
tos que lhe forem exigidos.
15. A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documen-
tos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso.
16. O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homologação, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.
17. Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar pesso-
almente ou através de procuração o seu endereço e outros dados cadastrais na 
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.
18. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada para 
a realização do concurso.
19. E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente 
Edital e são afixadas as Normas do Concurso na Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal.
São Carlos, 05 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

NORMAS DOS CONCuRSOS pARA OS EMpREGOS DE AuXILIAR DE 
ENfERMAGEM E TÉCNICO DE ENfERMAGEM 

I – Do Concurso
A presente norma rege os Concursos Públicos para os empregos de Auxiliar de En-
fermagem e Técnico de Enfermagem, vinculada ao Edital dos Concursos Públicos 
n.ºs 311 e 312.
II - Da Seleção
A seleção constará da seguinte fase:
1. primeira fase – Prova Objetiva
A Prova Objetiva versará sobre Português, Matemática, Política de Saúde e Conhe-
cimentos Específicos; será de caráter eliminatório e elaborada de acordo com a 
especificidade do emprego. As questões serão de múltipla escolha e distribuídas 
conforme segue:

emPrego Provas itens nível valor
data e Período 

da Prova 
oBJetiva

Auxiliar de 
Enfermagem

Português 10

Ensino 
Fundamental 
Completo

100 
pontos

09/05/10
tarde

Matemática 10

Política de Saúde

Conhecimentos 
Específicos

04

Conhecimentos 
Específicos

26

Técnico de 
Enfermagem

Português 10

Ensino Médio 
Completo

100 
pontos

09/05/10
tarde

Matemática 10

Políticas de Saúde 4

Conhecimentos 
Específicos

26

III - Da Realização das provas
III. 1 – Da realização da prova Objetiva
1 - A prova será realizada na cidade de São Carlos, no dia 09/05/10, de acordo com a 
tabela apresentada no “item II – da Seleção” em locais e horários a serem comunica-
dos por meio de publicação no Diário Oficial do Município de São Carlos e afixados 
na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, nº 
1575, Centro - São Carlos SP.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local de convo-
cação informado no Diário Oficial do Município. 
2 - O candidato poderá  também acompanhar na home page da VUNESP – www.
vunesp.com.br. ou da Prefeitura Municipal de São Carlos www.saocarlos.sp.gov.br
3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antece-
dência de 30 (trinta) minutos, munido de:
a) Comprovante de inscrição;
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir:
- Cédula de Identidade (RG);
- Carteira de órgão ou conselho de classe;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Certificado Militar;
- Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, ainda 
que autenticadas.
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir a identificação do candidato com clareza.
4 - Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu início.
5 - Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso 
ou a ausência do candidato.
6 - Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer 
espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer equipamento 
eletrônico.
7 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das 
provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou terceiros, ver-
balmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
8 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento 
de um fiscal.
9 - O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta de tinta 
preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de corretivo na Folha 
Definitiva de Respostas.
10 - O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas 
na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento válido para correção 
eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de Respostas será de inteira res-
ponsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instru-
ções especificadas na capa do Caderno de Questões e na própria Folha Definitiva. 
Não haverá substituição de Folha Definitiva de Respostas.
11 - As provas terão duração de 3 horas e ao terminar o candidato deverá entregar 
ao fiscal a Folha de Resposta e caderno de questões.
12 - Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou nenhu-
ma resposta, ou resposta rasurada ou errada.
13 - Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do re-
cinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início e não poderá levar o 
caderno de questões 
14 - Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital do candi-
dato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o procedimento, esse 
deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, por três vezes.
15 - Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova.
Iv – Do Julgamento das provas 
1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá 
caráter eliminatório e classificatório.
2. Serão considerados habilitados os candidatos que acertarem no mínimo 50% 

das questões da Prova de Matemática, 50% das questões da Prova de Português, 
50% das questões da Prova de Políticas de Saúde e 50% das questões da Prova de 
Conhecimentos Específicos. 
V - Classificação Final
1. A Nota Final dos candidatos será composta pela soma dos pontos da Prova Obje-
tiva, ou seja, a somatória dos pontos obtidos nas provas de Português, Matemática, 
Políticas de Saúde e Conhecimentos Específicos.
2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da nota 
final, enumerados em duas listas classificatórias, sendo uma geral e outra especial 
(portadores de necessidades especiais).
2.1. Após o ingresso do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justifi-
car a concessão de readaptação da função, bem como aposentadoria por invalidez.  
3. A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais) será pu-
blicada no Diário Oficial do Município, em ordem alfabética, sendo concedido o 
prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da publicação, para que os interessados se 
apresentem na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal - Rua 
Episcopal, n.º 1575, Centro, para realização de perícia médica e verificação da com-
patibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do emprego, por espe-
cialista da área de deficiência de cada candidato.
4. O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do 
respectivo exame médico.
5. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo 
de 5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar pro-
fissional indicado pelo candidato.
6. A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) 
dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
7. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, contados 
da realização do exame médico e não caberá qualquer recurso da decisão proferida 
pela Junta Médica.
8. Serão republicadas as listas especiais, das quais serão excluídos os portadores de 
necessidades especiais considerados inaptos na inspeção médica. A classificação 
final será por ordem decrescente da Nota Final.
9. Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
I - Tiver mais Idade
II - Obtiver o maior número de pontos em Conhecimentos Específicos
III - Obtiver o maior número de pontos em Matemática
IV - Obtiver o maior número de pontos em Português
V - Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos
vI - Dos Recursos
1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, contados da 
data da publicação do fato que lhe deu origem.
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, poderá 
interpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso 
Público e da classificação final, devendo utilizar o campo próprio para interposição 
de recursos no endereço www.vunesp.com.br, na página específica do Concurso 
Público, e seguir as instruções ali contidas.
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas 
do Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa 
seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os can-
didatos presentes na prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato 
para uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a des-
classificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada no Diário 
Oficial do Município, e disponibilizada no site www.vunesp.com.br.
5. A Banca Examinadora constitui última instancia para os recursos, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
6. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não 
será conhecido, bem como não será conhecido aquele que não apresentar funda-
mentação e embasamento, ou aquele que não atender às instruções constantes do 
“link” Recursos na página específica do Concurso Público.
7. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qualquer outro 
meio além do previsto neste Capítulo.
8. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
vII – Da Contratação 
1. São requisitos para a contratação:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
b) possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
c) ter 18 (dezoito) anos completos;
d) estar apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante compro-
vação  em exame de saúde admissional. 
2. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho – 
C.L.T. e obedecerá à ordem de Classificação Final dos candidatos e de acordo com 
as necessidades da Prefeitura, com prévia publicação de convocação no Diário Ofi-
cial do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias dos se-
guintes documentos:
3.1. Pré-requisitos previstos no inciso I do Edital dos Concursos;
3.2. 01 foto 3x4;
3.3. Carteira de Identidade;
3.4. Cadastro de Pessoa Física;
3.5. Carteira Profissional (só original);
3.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral;
3.7. PIS/PASEP;
3.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos completos;
3.9. Certificado de Reservista; para candidatos do sexo masculino;
3.10. Certidão de Casamento, se for o caso;
3.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso;
3.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos se for o caso;
3.13. Comprovante de endereço.
4. Da contratação em caráter temporário:
4.1 Os candidatos habilitados nos Concursos Públicos para os empregos de Auxi-
liar de Enfermagem e Técnico de Enfermagem poderão ser contratados em caráter 
temporário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse públi-
co, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, em conformidade 
com a Lei Municipal nº 13258 de 22/12/03 e suas alterações.
4.2. As convocações serão feitas por meio do Diário Oficial do Município, com prazo 
marcado para o comparecimento, implicando, o não comparecimento, na desclas-
sificação da lista, exclusivamente para fins de contratação por tempo determinado, 
podendo ser convocado para assumir emprego efetivo.
4.3 A remuneração devida aos servidores contratados por prazo determinado de-
verá ser a mesma recebida pelos demais servidores da prefeitura, com os benefí-
cios previstos em Lei.
4.4 Aplica-se ao pessoal contratado por tempo determinado o disposto na legisla-
ção municipal que rege os servidores públicos municipais, no que couber, respeita-
das as normas específicas do contrato.
4.5 Os contratos de trabalho serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
e serão feitos pelo prazo máximo de 3 (três) meses, prorrogáveis por igual período.
4.6 O contrato de trabalho extinguir-se-á, sem direito à indenização, nos seguintes 
casos:
4.6.1 pelo término do prazo contratual
4.6.2 por iniciativa do contratado

4.6.3 por decisão do Prefeito Municipal, regular processo disciplinar, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa.
4.7 A extinção do contrato de trabalho no caso do item 4.7.2 deverá ser comunica-
da com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
vIII – Do programa

CONTEÚDO COMuM pARA TODOS OS EMpREGOS
pOLíTICA DE SAÚDE

Princípios doutrinários e organizativos do SUS: Direito à saúde, Controle social na 
saúde, Recursos humanos no SUS, Financiamento no SUS, Reforma Sanitária e Mo-
delos Assistenciais de Saúde. 
Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão.
Lei Federal n° 8080 de 19/09/90.
Lei Federal n° 8142 de 28/12/90 

AuXILIAR DE ENfERMAGEM
português: Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antôni-
mos, sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Ortografia. Acentuação. 
Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição, conjunção-classificação e sentido que imprime às 
relações entre as orações. Colocação pronominal. Concordância nominal e verbal. 
Regência nominal e verbal. 
Matemática: Números inteiros: Operações, Propriedades, Múltiplos e Divisores; 
Números Racionais: Operações e Propriedades. Números e Grandezas Proporcio-
nais: Razões e Proporções, Divisão Proporcional, Regra de Três Simples e Composta; 
Porcentagem, Juros Simples; Equações e inequações de 1º grau; Equações de 2º 
Grau. Resolução de Problemas. Sistema de Medidas. Noções de Análise Combina-
tória e Probabilidade. Conceitos Básicos de Geometria, cálculo de área e cálculo 
de volume.
Conhecimentos Específicos: Introdução à Enfermagem: fundamentos e técnicas 
de enfermagem (sinais vitais; antropometria; técnicas de restrições de pacientes; 
bandagens; cuidados de higiene pessoal; aplicação de medicação: drogas, solu-
ções, cuidados, efeitos colaterais, técnicas preparo e administração); Código de 
Ética dos profissionais de Enfermagem e Legislação do Exercício Profissional. Pro-
grama Nacional de Imunização (considerações gerais, calendário para o Estado de 
São Paulo, cuidados gerais na aplicação das vacinas, cadeia de frio). Desinfecção 
e Esterilização de materiais. Assistência de enfermagem nos programas: saúde da 
criança (puericultura, aleitamento materno, higiene e alimentação, doenças diar-
réicas e respiratórias, desnutrição, verminoses). Saúde da mulher (pré-natal, puer-
pério, planejamento familiar e climatério). Saúde do adulto (hipertensão arterial e 
diabetes). Saúde do Adolescente. Saúde do Idoso. Doenças Sexualmente Transmis-
síveis (DST/Aids). Assistência de enfermagem nas urgências e emergências. Relação 
Nacional de Doenças de Notificação Compulsória. Noções Básicas de Informática: 
Windows Explorer, Word, Excel.

TÉCNICO DE ENfERMAGEM
português: Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. 
Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 
Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo 
divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e compos-
ta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. 
Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sis-
temas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Conhecimentos Específicos
Introdução à Enfermagem: Fundamentos e técnicas de enfermagem. Código de Éti-
ca dos Profissionais de Enfermagem e legislação do Exercício Profissional. Progra-
ma Nacional de Imunização (considerações gerais, calendário para o Estado de São 
Paulo, cuidados gerais na aplicação das vacinas, cadeia de frio). Desinfecção e Este-
rilização de materiais.  Noções de nutrição e dietética. Assistência de enfermagem 
nos programas: saúde da criança (puericultura, aleitamento materno, alimentação, 
higiene, doenças diarréicas e respiratórias, desnutrição, verminoses). Saúde da mu-
lher (pré-natal, puerpério, planejamento familiar). Saúde do adulto (Hipertensão 
Arterial e Diabetes). Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST e AIDS).  Assistência 
de enfermagem nas urgências. Noções de administração e vigilância epidemiológi-
ca. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo.
IX – Cronograma de Eventos

08/03/10 a 05/04/10 Período de Inscrição

30/04/10 Convocação para prova objetiva

09/05/10 Realização da Prova Objetiva

11/05/10 Divulgação do gabarito

12 e 13/05/10 Período para interposição de recursos contra o gabarito

28/05/10 Resultado dos recursos contra o gabarito

28/05/10 Resultado final (nota da prova objetiva e classificação)

31/05/10 a 01/06/10 Período para interposição de recursos contra o resultado final

11/06/10 Resultado dos recursos contra o resultado final

São Carlos, 05 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

EDITAL DE CONCuRSO pÚbLICO
REpubLICADO pOR INCORREÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal torna público, por 
determinação do Exmo. Prefeito Municipal, Prof. Oswaldo B. Duarte Filho a abertura 
de inscrições para os Concursos Públicos para os empregos abaixo discriminados, a 
serem realizados por meio da “Fundação para o Vestibular da Universidade Estadu-
al Paulista” Júlio de Mesquita Filho” - VUNESP.
I – Dos Empregos e vagas

ConCurso 
PúBliCo 

n.º
emPrego vagas

Jornada de 
traBalHo *

venCimento 
+ auXílio 

alimentação **
Pré-requisitos

314 Eletricista 1
40 horas 
semanais

R$ 953,00***
Ensino fundamental 
completo

315
Operador de 
Máquinas

Cadastro 
Reserva*****

40 horas 
semanais

R$ 953,00

Ensino Fundamental 
completo e Carteira 
Nacional de Habilitação 
categoria “D”

316
Servente de 
Merendeira

Cadastro 
Reserva

****

40 horas 
semanais

R$ 721,00
Ensino Fundamental 
incompleto (mínimo 
4ª série)

317
Tratador de 
Animal

4
40 horas 
semanais

R$ 721,00
Ensino fundamental 
incompleto (mínimo 
4ª série)

* Horário de trabalho flexível podendo ser utilizado períodos diurnos e/ou no-
turnos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, a critério da Administração. A 
jornada de trabalho diária será composta de acordo com a necessidade da Admi-
nistração.
** Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimento pa-
drão por força da Lei 13771/06.
*** A remuneração do emprego de Eletricista será composta pelo vencimento mais 
auxílio alimentação, prêmio assiduidade (R$ 74,33) e periculosidade mediante aná-
lise do SESMET (R$ 285,90). 
****Tendo em vista que se encontra em validade concurso regido pelos editais nºs 
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272 e 193, a convocação de candidatos habilitados neste edital para os empregos 
de Operador de Máquinas e Servente de Merendeira fica condicionada ao esgota-
mento do cadastro formado pelos candidatos aprovados e não convocados nos 
editais mencionados ou ao término da validade dos referidos concursos.
1.1. Das Atribuições Gerais dos Empregos

ELETRICISTA: Planejar os serviços de instalação e ampliação da rede elétrica. Realizar 
manutenção preventiva e corretiva na rede elétrica. Construir redes de linhas elétricas: 
interpretar projetos, implantar e equipar postes, instalar chaves para manobras, dutos para 
cabos elétricos e caixas subterrâneas para emendas e passagens. Selecionar cabos e fios, 
de acordo com o tipo e bitola, definidos no projeto; emendar fios e cabos subterrâneos; 
identificar a rede existente no local. Executar etapas de acordo com ordem de serviço, 
realizar testes de instalação, montar cruzetas, instalar condutores, materiais e acessórios, 
conectar fios e cabos, transferir e desativar linhas, instalar religador automático. Instalar 
equipamentos de proteção, transformador, quadros de distribuição, medidores de consumo 
e banco de capacitor. Adequar equipamentos ao sistema, testar, reparar, transferir e 
desativar equipamentos. Reparar linhas aéreas e subterrâneas. Registrar informações de 
atendimento e reparos. Emitir relatórios técnicos e registros de uso e devolução de material. 
Manter registros de informações técnicas. Trabalhar em conformidade com as normas e 
procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. 
Realizar serviços em alvenaria para embutir eletrodutos, realizar abertura e fechamento de 
valetas para instalações elétricas. Trabalhar em locais de grande altura, sobre andaimes, 
escadas e outros. Executar outras tarefas de mesma natureza e complexidade.

OpERADOR DE MÁQuINA: Dirigir e operar máquina retroescavadeira, pá carregadeira, 
motoniveladora rolo compressor ou outra similar, de acordo com as regras de trânsito 
e instruções recebidas para execução de serviços nas vias públicas, terrenos, galerias 
de águas pluviais e outras tarefas afins. Escavar, cortar, aterrar e nivelar terrenos. Abrir e 
aterrar valetas. Carregar e descarregar caminhões. Inspecionar as máquinas, verificando os 
níveis de combustível, óleo, água e estado de conservação dos pneus. Solicitar requisição 
para abastecimento, quando necessário, junto ao setor competente. Zelar pelo veículo, 
comunicando ao setor competente, falhas nele encontradas e solicitar reparos para assegurar 
o perfeito estado do equipamento, garantindo a segurança aos transeuntes, usuários e 
veículos. Examinar as ordens de serviço, verificando o itinerário a ser seguido, os horários e 
outras instruções para programar a sua tarefa. Recolher o veículo após a jornada de trabalho, 
conduzindo-o à garagem, para permitir sua guarda. Respeitar os Códigos de Segurança no 
Trabalho. Executar outras tarefas de mesma natureza e complexidade.

SERvENTE DE MERENDEIRA: Contribuir para a elaboração do cardápio escolar, 
preparar e servir merenda, limpar e lavar utensílios e dependências da cozinha; efetuar 
a previsão de gêneros necessários, controlando o estoque, requisitando, recebendo, 
conferindo e armazenando adequadamente os gêneros alimentícios, efetuar a limpeza 
das demais dependências da escola, participar de atividades relacionadas à capacitação 
promovida pela unidade escolar ou Secretaria da Educação. Executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de dificuldade.

TRATADOR DE ANIMAL: Executar serviços de limpeza em recinto de animais, capinar 
com enxada, utilizar foice, gadanho e forca, rastelar e retirar material descartando com 
carriola em local próprio, utilizar corretamente ferramentas e EPI´s, observar atentamente os 
animais comunicando alterações, seguir rigorosamente cardápio específico, picar legumes, 
frutas e carnes (diversas), preparar bandejas, buscar e carregar itens alimentares doados 
externos como frutas, verduras, capim (cortar e carregar), animais domésticos para descarne 
bovinos e eqüinos, limpar e manter biotério para uso interno. Realizar a manutenção 
básica preventiva de recintos de sua responsabilidade, manter e melhorar a decoração/
ambientação dos mesmos, auxiliar no trabalho de educação ambiental, medicina veterinária 
e biologia, fazer manejo físico de animais selvagens, fazer e manter material de contenção e 
captura sob orientação e outras tarefas afins. Realizar a manutenção, contenção, transporte 
de animais domésticos de acordo com a orientação da chefia da unidade de trabalho, 
seus profissionais técnicos e superiores. Manter os recintos, utensílios e cochos limpos e 
em condições favoráveis ao bem estar dos animais, relatando ao superior ou responsável 
técnico qualquer alteração nas condições gerais do local e dos animais abrigados. Realizar 
periodicamente sanitização do recinto e dos animais domésticos, inclusive por meio de 
pulverização e banhos terapêuticos ou não. Realizar a contenção de animais de maneira 
preventiva, evitando riscos a saúde dos mesmos e sua própria.  Realizar o transporte dos 
sacos de ração até o almoxarifado, guardando-os e organizando-os de maneira regular. Agir 
de maneira amistosa e educada quando da lida com visitantes seja qual for o motivo da visita. 
Realizar o corte, transporte e trituração do capim para alimentação de animais domésticos 
de grande porte. Auxiliar no recolhimento de animais domésticos abandonados em vias, 
logradouros ou qualquer outro local solicitado pela chefia imediata.

II - Das Inscrições
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 08/03/10 às 16 horas de 
05/04/10 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site www.vunesp.
com.br.
1.1. Para inscrever-se o candidato deverá:
1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição das 10 
horas de 08/03/10 às 16 horas de 05/04/10;
1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o candidato 
deverá:
a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
b) imprimir o boleto bancário;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do item 2, 
deste Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite para encerramento 
das inscrições (05/04/10). Atenção para o horário bancário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente de-
verá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite do 
encerramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do paga-
mento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar a situ-
ação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página do Con-
curso Público, dez dias após o encerramento do período de inscrições (05/04/10). 
Caso seja detectado algum problema, o candidato deverá entrar em contato com o 
Disque VUNESP, pelo telefone (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, 
para verificar o ocorrido.
1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com a auten-
ticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente à 
taxa de inscrição.
1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 05/04/10, a ficha de inscrição não estará 
mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em caixa 
eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento 
ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido de 
08/03/10 a 05/04/10, ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.
2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição poderá ser efe-
tuado em dinheiro ou em cheque, nos valores abaixo especificados:

ConCurso 
PúBliCo nº

emPrego taXa

314 Eletricista R$ 30,00

315 Operador de Máquinas R$ 30,00

316 Servente de Merendeira R$ 30,00

317 Tratador de Animal R$ 30,00

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos serviços 
bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscrição.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva com-
pensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anulada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua efetivação 
dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências ban-
cárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago 
antecipadamente.
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a maior ou em 

duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo alegado.
2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público 
não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá sobre a Fun-
dação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e pelas infor-
mações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requerimen-
to de inscrição, independentemente do tipo de inscrição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessidades 
especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, deverão obede-
cer ao procedimento descrito no subitem 3, item II.1 - Das Inscrições para Candida-
tos Portadores de Necessidades Especiais, deste Capítulo.
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições especiais para 
realização da prova como, por exemplo: cadeira especial por estar com braço que-
brado e outras deverão fazer, durante o período de inscrição, solicitação à Funda-
ção VUNESP localizada na Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca - São 
Paulo, SP – CEP 05002-062, pessoalmente ou via SEDEX, especificando: “Concurso 
PM de São Carlos”, nome completo, endereço, telefone e emprego em que está 
inscrito.
4.3. A VUNESP e a Prefeitura Municipal de São Carlos não se responsabilizam por 
solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como 
por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com as exi-
gências contidas no presente Edital, bem como pela responsabilidade e conse-
qüências de eventuais erros no preenchimento da ficha de inscrição.
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.
II.1. Das Inscrições para Candidatos portadores de Necessidades Especiais
1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e nº 13.062 
de 19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de classificação final, 5% 
(cinco por cento) das vagas, às pessoas portadoras de necessidades especiais des-
de que em condições de exercer as atividades exigidas para o desempenho das 
funções pertinentes e que tenham sido habilitadas em todas as fases do Concurso 
Público.
1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações inferiores a 
0,5 (meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores a tal valor, ou 
seja, a cada 20 candidatos convocados, 1 será convocado da lista de habilitados na 
condição de portador de necessidades especiais.
2. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
3. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá especi-
ficar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no período de 
inscrição 08/03/10 a 05/04/10), encaminhar, por SEDEX, à Fundação VUNESP – 
Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – Perdizes, São Paulo – SP – CEP 
05002-062, os seguintes documentos:
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expres-
sa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, bem como a causa da deficiência;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especifi-
cação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, a solicitação de 
prova especial, ou de condições especiais para a realização das provas.
4. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de 
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que constituam inferiorida-
de que implique grau acentuado de dificuldade para integração social, de acordo 
com o previsto no Decreto 3.298 de 20/12/1999.
5. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual 
passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
6. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das 
atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de deficiência, é 
obstativa à inscrição no Concurso.
7. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Concurso em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, 
avaliação, duração, data, horário e local de realização das fases deste concurso.
8. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para justi-
ficar a concessão de readaptação da função, bem como para aposentadoria por 
invalidez.
4. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão liberadas 
se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º 
da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
5. Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os 
candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprovados na 
condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da compa-
tibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
6. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perí-
cia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício 
das atribuições do emprego.
III – Das Disposições Gerais
20. Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas objetivas, a apli-
cação e avaliação das provas práticas e o processamento do concurso. A Comissão 
responsável pelo acompanhamento dos trabalhos dos concursos será designada 
por portaria do Prefeito Municipal.
21. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acrés-
cimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso publicado.
22. A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita das 
condições do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
23. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a)   não comparecer às provas;
b)   não entregar ao fiscal a folha de respostas e o caderno de questões ao final 
das provas;
c) usar de meios ilícitos na execução das provas.
24. Nos termos das Leis Municipais nº 12.663 de 10/10/00 e nº 13.062 de 19/09/02, 
ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a surgir durante a vi-
gência deste concurso, para os candidatos portadores de necessidades especiais, 
desde que aprovados. Considerar-se-á a reserva de vagas quando o número resul-
tante do cálculo de 5% do total de vaga for igual ou maior que um, ou seja, a cada 
20 (vinte) candidatos convocados, 1 (um) será convocado da lista de habilitados na 
condição de portador de necessidades especiais.
25. Os portadores de necessidades especiais participarão do certame em igualda-
de de condições com os demais candidatos, no que diz respeito ao conteúdo e a 
avaliação das provas.
26. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão liberadas 
se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º 
da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
27. Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos 
os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprovados 
na condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da com-
patibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
28. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a pe-
rícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício 
das atribuições do emprego.
29. A aprovação e correspondente classificação não gera direito automático de 
contratação.
30. O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir ocor-
rerá de acordo com a necessidade da Prefeitura, durante a validade do concurso, 

obedecendo à ordem de classificação. 
31. Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, 
exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal.
32. As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do Diário Ofi-
cial do Município, com prazo marcado para o comparecimento, implicando, o não 
comparecimento, em desistência tácita da vaga.
33. Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em exame 
médico que o ateste estar em condições físicas e mentais para o desenvolvimento 
das atividades para as quais está sendo contratado e a apresentação dos documen-
tos que lhe forem exigidos.
34. A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documen-
tos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso.
35. O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homologação, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.
36. Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar pesso-
almente ou através de procuração o seu endereço e outros dados cadastrais na 
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.
37. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada para 
a realização do concurso.
38. E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente 
Edital e são afixadas as Normas do Concurso na Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal.
São Carlos, 05 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

NORMAS DOS CONCuRSOS pARA OS EMpREGOS DE:
ELETRICISTA, OpERADOR DE MÁQuINA, SERvENTE DE MERENDEIRA E 

TRATADOR DE ANIMAL 
I – Do Concurso
A presente norma rege os Concursos Públicos para os empregos de Eletricista, 
Operador de Máquina, Servente de Merendeira e Tratador de Animal, vinculada ao 
Edital dos Concursos Públicos do n.ºs 314 ao 317.
II - Da Seleção
A seleção constará das seguintes fases:
1ª fase - Prova Objetiva para todos os empregos. A prova versará sobre Português, 
Matemática e Conhecimentos Específicos; será de caráter eliminatório e elaborada 
de acordo com a especificidade de cada emprego. A prova objetiva terá peso 1 
(um). As questões serão de múltipla escolha e distribuídas conforme segue:

emPrego Provas itens nível valor
data e Período 

da Prova 
oBJetiva

Eletricista

Português 10
Ensino 
Fundamental 
completo

100 
pontos

09/05/10
tarde

Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20

Operador de 
Máquina

Português 10
Ensino 
Fundamental 
completo

100 
pontos

09/05/10
tarde

Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20

Servente de 
Merendeira

Português 10
Ensino 
Fundamental 
incompleto

100 
pontos

09/05/10
tarde

Matemática 10

Conhecimentos Específicos 10

Tratador de 
Animal

Português 10
Ensino 
Fundamental 
incompleto

100 
pontos

09/05/10
tarde

Matemática 10

Conhecimentos Específicos 10

2ª fase – Prova Prática para os empregos de Eletricista, Operador de Máquina 
pesada e Tratador de Animal.
A Prova Prática será de caráter eliminatório e elaborada de acordo com a especi-
ficidade do emprego. A Prova Prática será avaliada na escala de 0 a 100 pontos e 
terá peso 2. O conteúdo programático para a Prova Prática está descrito no item 
VIII - Do Programa.
3ª fase - Curso Introdutório de formação Inicial e Continuada: 
O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada será de caráter eliminatório 
e classificatório, apenas para os candidatos ao emprego de Tratador de Animal, ha-
bilitados na Prova Prática. O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada 
será elaborado de acordo com a especificidade do emprego, avaliado na escala de 
0 a 100 pontos, e terá peso 1.
III - Da Realização das provas
III. 1 – Da realização da prova Objetiva
 1 - A prova será realizada na cidade de São Carlos, no dia 09/05/10, de acordo com 
a tabela apresentada no “item II – da Seleção” em locais e horários a serem comuni-
cados por meio de publicação no Diário Oficial do Município de São Carlos e afixa-
dos na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, 
nº 1575, Centro - São Carlos SP.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local de convo-
cação informado no Diário Oficial do Município. 
2 - O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP – www.
vunesp.com.br. ou da Prefeitura Municipal de São Carlos www.saocarlos.sp.gov.br
3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antece-
dência de 30 (trinta) minutos, munido de:
c) Comprovante de inscrição;
d) Original de um dos documentos de identidade a seguir:
- Cédula de Identidade (RG);
- Carteira de órgão ou conselho de classe;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Certificado Militar;
- Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, ainda 
que autenticadas.
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir a identificação do candidato com clareza.
4 - Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu início.
5 - Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso 
ou a ausência do candidato.
6 - Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer 
espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer equipamento 
eletrônico.
7 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das 
provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou terceiros, ver-
balmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
8 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento 
de um fiscal.
9 - O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta de tinta 
preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de corretivo na Folha 
Definitiva de Respostas.
10 - O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas 
na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento válido para correção 
eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de Respostas será de inteira res-
ponsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instru-
ções especificadas na capa do Caderno de Questões e na própria Folha Definitiva. 
Não haverá substituição de Folha Definitiva de Respostas.
11 - As provas terão duração de 3 horas e ao terminar o candidato deverá entregar 
ao fiscal a Folha de Resposta e o caderno de questões.
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12 - Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou nenhu-
ma resposta, ou resposta rasurada ou errada.
13 - Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do re-
cinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início e não levará o caderno 
de questões. 
14 - Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital do candi-
dato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o procedimento, esse 
deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, por três vezes.
15 - Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova.
III.2 – Da realização da prova prática 
1. A Prova Prática será realizada e aplicada para os candidatos aos empregos de 
Eletricista, Operador de Máquina e Tratador de Animal, habilitados na prova da 1ª 
fase, até a posição constante do quadro abaixo, mais os empatados na última nota 
considerada, em dia, local e horários a serem comunicados por meio da Imprensa 
Oficial do Município e de listas afixadas na Secretaria Municipal de Administração e 
Gestão de Pessoal sita à Rua Episcopal, n.º 1575, Centro – São Carlos.

emPrego Posição Para ConvoCação Para Prova PrátiCa 

Eletricista Até a 20ª colocação

Operador de Máquina Até a 30ª colocação

Tratador de Animal Até a 20ª colocação

1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local de convo-
cação informado no Diário Oficial do Município. 
2. O candidato habilitado deverá procurar a listagem afixada na Secretaria Muni-
cipal de Administração e Gestão de Pessoal ou então consultar a home page da 
VUNESP (www.vunesp.com.br). ou da Prefeitura Municipal de São Carlos (www.
saocarlos.sp.gov.br)
2.1. A prova prática constará de:
• execução do solicitado no intervalo de tempo determinado pelo examinador;
• perguntas sobre os aspectos práticos da atribuição geral do emprego, constante 
do Edital.
2.2. O candidato deverá comparecer ao local de realização da Prova Prática com 
antecedência de 30 minutos munido de documento de identidade.
III.3 – Da Realização da 3ª fase – Curso Introdutório de formação Inicial e 
Continuada
1. Os candidatos ao emprego de Tratador de Animal, habilitados na 2ª fase - Prova 
Prática, serão convocados para a realização do Curso em dias, locais e horários a 
serem comunicados por meio de publicação no Diário Oficial do Município de São 
Carlos. 
2. Os candidatos terão 2 (dois) dias úteis de prazo, contados a partir da convocação, 
para se matricularem no Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada.
2.1. O candidato que não formalizar a matrícula dentro do prazo estabelecido será 
desclassificado e, conseqüentemente, eliminado do Concurso Público.
3. Os documentos para inscrição no Curso Introdutório de Formação Inicial e Con-
tinuada são:
3.1. carteira de identidade, e CIC;
3.2. certificado de escolaridade conforme pré requisito estabelecido para o empre-
go devidamente autenticado;
4. O Curso de Formação Específica será ministrado no período noturno, de Segun-
da a Sexta, em horários a serem determinados pela Administração.
5. Das provas do Curso Introdutório de formação Inicial e Continuada
5.1 Serão realizadas provas objetivas dos conteúdos que compõem o Curso, que 
serão elaboradas de acordo com a especificidade do emprego e com questões de 
múltipla escolha de 5 (cinco) alternativas.
5.2 As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e 
terão caráter eliminatório.
5.3 Será considerado habilitado o candidato que acertar, no mínimo, 50% do total 
das questões que compõem a Prova Objetiva do Curso.
5.4 O candidato será eliminado do Curso e, consequentemente, terá sua matrícu-
la cancelada caso não atinja o mínimo de 95% de freqüência estabelecida para o 
curso ou se for comprovado durante a realização do curso irregularidade no aten-
dimento aos pré-requisitos exigidos para o exercício da função.
Iv – Do Julgamento das provas 
1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá 
caráter eliminatório e classificatório.
2. Serão considerados habilitados os candidatos que acertarem no mínimo 50% 
das questões da Prova de Matemática, 50% das questões da Prova de Português e 
50% das questões da Prova de Conhecimentos Específicos. 
3. A prova prática para os empregos de Eletricista, Operador de Máquina e Tratador 
de Animal será avaliada na escala de 0 a 100 pontos e terá peso 2. Só será consi-
derado habilitado o candidato que tiver aproveitamento igual ou superior a 50% 
nesta prova.
4.  O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada para o emprego de Trata-
dor de Animal será avaliado na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter 
eliminatório e classificatório. Será considerado habilitado o candidato que acertar, 
no mínimo, 50% das questões compõem a Prova Objetiva do Curso.
V - Classificação Final
10. A Nota Final dos candidatos será composta pela soma dos pontos da Prova Ob-
jetiva, ou seja, a somatória dos pontos obtidos nas provas de Português, Matemá-
tica e Conhecimentos Específicos, para os candidatos ao emprego de Servente de 
Merendeira. Para o emprego de Eletricista e Operador de Máquina, a nota final será 
composta pela soma dos pontos da Prova Objetiva (que terá peso 1), ou seja, a so-
matória dos pontos obtidos nas provas de Português, Matemática e Conhecimen-
tos Específicos somado a nota da Prova Prática (que terá peso 2). Para o emprego 
de Tratador de Animal a nota final será composta pela soma dos pontos da Prova 
Objetiva (que terá peso 1), ou seja, a somatória dos pontos obtidos nas provas de 
Português, Matemática e Conhecimentos Específicos somado a nota da Prova Prá-
tica (que terá peso 2) e somado a nota do Curso de Formação Inicial e Continuada 
(que terá peso 1). 
11. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da nota 
final, enumerados em duas listas classificatórias, sendo uma geral e outra especial 
(portadores de necessidades especiais).
11.1. Após o ingresso do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para jus-
tificar a concessão de readaptação da função, bem como aposentadoria por inva-
lidez.  
12. A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais) será pu-
blicada no Diário Oficial do Município, em ordem alfabética, sendo concedido o 
prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da publicação, para que os interessados se 
apresentem na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal - Rua 
Episcopal, n.º 1575, Centro, para realização de perícia médica e verificação da com-
patibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do emprego, por espe-
cialista da área de deficiência de cada candidato.
13. O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do 
respectivo exame médico.
14. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo 
de 5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar profis-
sional indicado pelo candidato.
15. A  indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 
(cinco) dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
16. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, con-
tados da realização do exame médico e não caberá qualquer recurso da decisão 
proferida pela Junta Médica.
17. Serão republicadas as listas especiais, das quais serão excluídos os portadores 
de necessidades especiais considerados inaptos na inspeção médica. A classifica-

ção final será por ordem decrescente da Nota Final.
18. Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
I - Tiver mais Idade
II - Obtiver o maior número de pontos em Conhecimentos Específicos
III - Obtiver o maior número de pontos em Matemática
Iv - Obtiver o maior número de pontos em português
v - Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos
vI - Dos Recursos
1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, contados da 
data da publicação do fato que lhe deu origem.
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, poderá 
interpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso 
Público e da classificação final, devendo utilizar o campo próprio para interposição 
de recursos no endereço www.vunesp.com.br, na página específica do Concurso 
Público, e seguir as instruções ali contidas.
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas 
do Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa 
seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os can-
didatos presentes na prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato 
para uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a des-
classificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada no Diário 
Oficial do Município, e disponibilizada no site www.vunesp.com.br.
5. A Banca Examinadora constitui última instancia para os recursos, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
6. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não 
será conhecido, bem como não será conhecido aquele que não apresentar funda-
mentação e embasamento, ou aquele que não atender às instruções constantes do 
“link” Recursos na página específica do Concurso Público.
7. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qualquer outro 
meio além do previsto neste Capítulo.
8. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
vII – Da Contratação 
2. São requisitos para a contratação:
e) ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
f ) possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
g) ter 18 (dezoito) anos completos;
h) estar apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante compro-
vação  em exame de saúde admissional. 
2. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho – 
C.L.T. e obedecerá à ordem de Classificação Final dos candidatos e de acordo com 
as necessidades da Prefeitura, com prévia publicação de convocação no Diário Ofi-
cial do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias dos se-
guintes documentos:
3.1. Pré-requisitos previstos no inciso I do Edital dos Concursos;
3.2. 01 foto 3x4;
3.3. Carteira de Identidade;
3.4. Cadastro de Pessoa Física;
3.5. Carteira Profissional (só original);
3.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral;
3.7. PIS/PASEP;
3.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos completos;
3.9. Certificado de Reservista; para candidatos do sexo masculino;
3.10. Certidão de Casamento, se for o caso;
3.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso;
3.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos se for o caso;
3.13. Comprovante de endereço.
VIII – Do Programa

pROvA ObJETIvA
ENSINO fuNDAMENTAL INCOMpLETO

português: Compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases (afirmativa, 
negativa, exclamativa, interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções 
de gênero: masculino e feminino. Concordância do adjetivo com o substantivo e 
do verbo com o substantivo e com o pronome. Pronomes pessoais e possessivos. 
Verbos ser, ter e verbos regulares. Reconhecimento de frases corretas e incorretas.
Matemática: Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacidade, 
massa, quantidade. Raciocínio lógico: formas e seqüências numéricas. Resolução 
de situações-problema. Calcular os materiais necessários para execução dos servi-
ços, como a quantidade de argamassa para fechar uma sepultura ou alinhamento 
e esquadro de paredes.

SERvENTE DE MERENDEIRA
Conhecimentos Específicos
conhecimentos específicos da área de atuação. Noções de higiene e limpeza . Pro-
cedimentos de segurança na realização dos trabalhos.

TRATADOR DE ANIMAL
Conhecimentos Específicos
A prova de Conhecimentos Específicos abordará questões que têm por objetivo 
avaliar os conhecimentos e noções básicas do candidato sobre: A fauna brasilei-
ra. O trato de animais em cativeiro. A alimentação de animais. A preservação do 
meio ambiente e saneamento básico. Higiene no trato com animais, em especial 
com relação à alimentação. Básico da biologia de aves, répteis e mamíferos. Noções 
básicas de animais domésticos, conceitos de guarda responsável, alimentação e hi-
giene de recintos, transporte adequado de animais, legislação da área de proteção 
aos animais, manejo e segurança na lida com animais. Saber se cloro é tóxico ou 
não. Normas de trabalho referentes ao trabalho em grupo e noções de hierarquia 
para melhor funcionamento dos trabalhos.

ENSINO fuNDAMENTAL COMpLETO
português: Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e fi-
gurado das palavras. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número 
e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposi-
ções e conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabele-
cem. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência nominal e verbal.
Matemática: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, re-
presentação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medi-
das de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: 
tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

ELETRICISTA
Conhecimentos Específicos: 
As questões de Conhecimentos Específicos terão por objetivo verificar os conhe-
cimentos básicos necessários ao bom desempenho no emprego, por meio da 
apresentação de questões situacionais, sempre que possível. Interpretação de 
esquemas elétricos simples. Ligações prediais e ligações de motores. Convenções 
e padrões elétricos. Medidas elétricas. Dimensionamento de Condutores e disposi-
tivos de proteção. Noções de aterramento elétrico. Dimensionamento de fiação e 

eletroduto. Utilização de fiação de acordo com a carga. Ligações de motores. Iden-
tificação de materiais básicos e símbolos usados. Conhecimento de equipamentos 
e ferramentas usadas no serviço. Efetuar cálculos matemáticos simples e usar fór-
mulas simples. Noções básicas de Prevenção de Acidentes, Higiene no Trabalho e 
Equipamentos de Segurança de Proteção Individual. Noções básicas de Ética no 
Trabalho. Noções básicas de Cidadania e Direitos Humanos.

OpERADOR DE MÁQuINA
Conhecimentos Específicos: 
Conhecimento e aplicação da Legislação de Trânsito, das Normas do CONTRAN, 
do DENATRAN e outros, em situações de serviço. Operação e Mecânica básica de 
Máquinas do tipo pá carregadeira, retroescavadeiras, motoniveladora, rolo com-
pressor, entre outros. Conhecimento e noções de funcionamento dos principais 
componentes das máquinas pesadas. 

pROvA pRÁTICA
ELETRICISTA

A prova prática terá por objetivo verificar a capacidade operacional do candida-
to, realizando ligação de lâmpadas fluorescentes; ligação de lâmpadas a vapor 
de sódio ou metálica; ligação de disjuntores + contatoras + rele fotocelula para 
energização de praças; utilização de aparelhos para medições de tensão e corrente; 
subir em escadas para verificação de acrofobia (medo de altura e vertigens); outras 
ligações.

OpERADOR DE MÁQuINA
A prova prática terá por objetivo avaliar a capacidade e a habilidade do candidato a 
executar os diversos tipos de serviços de terraplenagem (corte, aterro, nivelamento 
e acabamento). Também será avaliada a capacidade do candidato na execução de 
serviços de galerias de águas pluviais (escavação e assentamento de tubos de con-
creto com os diâmetros de 0,40m, 0,60m e 0,80m). Também será avaliada a capa-
cidade da execução de serviços de carregamento de material (pedra, areia, terra), 
com pá carregadeira e retroescavadeira, em caminhões basculantes. Leitura básica 
de projetos de Terraplenagem e de galeria de águas pluviais.

TRATADOR DE ANIMAL
A prova prática de Tratador de Animal abordará itens inerentes às atribuições ge-
rais ao emprego e vai requerer a execução de diversas tarefas. Esta prova procurará 
mensurar as habilidades e requisitos necessários ao bom desempenho no empre-
go, dentre eles a capacidade de organização, ter paciência, noções de segurança 
e responsabilidade, bom senso, noções de higiene. Além disso, a prova tem por 
objetivo verificar o conhecimento dos candidatos sobre legumes, frutas, verduras 
e outros componentes da dieta de animais e a habilidade de preparar, medir e pe-
sar alimentos. Também serão verificados os procedimentos de segurança e higiene 
na execução dos trabalhos e a reação do candidato em situações de perigo. Será 
avaliada também a forma de manejo e contenção sem que exponha os animais 
domésticos a situações de risco ou maus tratos. 

IX – Cronograma de Eventos

08/03/10 até 05/04/10 Período de insCrição

09/05/10 Realização da Prova Objetiva

11/05/10 Divulgação do gabarito

12 e 13/05/10 Período para interposição de recursos contra o gabarito

28/05/10 Resultado dos recursos contra o gabarito

28/05/10
Resultado das Provas Objetivas para os empregos de Eletricista, Operador de 
Máquina e Tratador de Animal e Resultado da Prova Objetiva e Classificação 
para o emprego de Servente de Merendeira

31/05/10 e 01/06/10

Período para interposição de recursos contra a nota da prova objetiva para 
os empregos de Eletricista, Operador de Máquina e Tratador de Animal e 
contra a nota da prova objetiva e Classificação para o emprego de Servente 
de Merendeira

11/06/10

Resultado dos recursos contra a nota da prova objetiva para os empregos 
de Eletricista, Operador de Máquina e Tratador de Animal e dos recursos 
contra a nota da prova objetiva e Classificação para o emprego de Servente 
de Merendeira

A definir
Convocação para prova prática para o emprego de Eletricista, Operador de 
Máquina e Tratador de Animal

A definir
Realização Prova Prática para os empregos de Eletricista, Operador de 
Máquina e Tratador de Animal

São Carlos, 05 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

EDITAL DE CONCuRSO pÚbLICO
REpubLICADO pOR INCORREÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal torna público, por de-
terminação do Exmo. Prefeito Municipal, Prof. Dr. Oswaldo B. Duarte Filho, a aber-
tura de inscrições para os Concursos Públicos para os empregos abaixo discrimina-
dos, a serem realizados por meio da “Fundação para o Vestibular da Universidade 
Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” - VUNESP.
I – Do Emprego e vagas

ConCurso 

PúBliCo 

nº

emPrego área de atuação vagas

Jornada de 

traBalHo 

semanal

venCimento 

mais auXílio 

alimentação *

Pré-requisitos

318 Professor I

Educação Infantil 

(crianças de zero 

a cinco anos) em 

Centros Municipais 

de Educação 

Infantil  (CEMEI) 

20 30 horas R$ 1.363,00

-Diploma do Normal 

ou Magistério de nível 

médio (ou)

- Normal Superior (ou)

- Licenciatura Plena em 

Pedagogia 

319
Professor 

III

DANÇA, nas séries 

finais do ensino 

fundamental, 

regular ou 

supletivo 

1 20 horas R$ 1.017,00

Licenciatura em Dança 

ou Licenciatura em 

Artes com habilitação 

em Dança

320
Professor 

III

LIBRAS, nas séries 

finais do ensino 

fundamental, 

regular ou 

supletivo 

1 20 horas R$ 1.017,00

- Licenciatura Plena 

em letras, Pedagogia, 

Linguística, ou 

Licenciaturas na área da 

educação com: certificado 

de proficiência em 

LIBRAS, expedido pelo 

Ministério da Educação 

ou certificado de 

proficiência em LIBRAS, 

expedido pela FENEIS 

(Federação Nacional de 

Educação e Instrução dos 

Surdos).

ou

- Licenciatura Plena em 

letras com habilitação 

em LIBRAS
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ConCurso 

PúBliCo 

nº

emPrego área de atuação vagas

Jornada de 

traBalHo 

semanal

venCimento 

mais auXílio 

alimentação *

Pré-requisitos

321
Professor 

III

MÚSICA, nas séries 

finais do ensino 

fundamental, 

regular ou 

supletivo 

1 20 horas R$ 1.017,00

Licenciatura em Música, 

Licenciatura em Educação 

Musical ou Licenciatura 

em Artes com habilitação 

em Música

(*) Auxílio Alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao Vencimento Pa-
drão por força da Lei 13771/06.
I.1 – Das jornadas de trabalho para os empregos de professor I e professor 
III 
1. A jornada de trabalho será distribuída da seguinte forma:
- Professor I – 30 (trinta horas) semanais, sendo 25 horas em atividades com alunos 
e cinco horas de trabalho pedagógico, coletivo e individual.
- Professor III – (20) vinte horas semanais, sendo dezessete horas em atividades com 
alunos e três horas de trabalho pedagógico, coletivo ou individual.
1.1. Os docentes cumprirão duas horas de trabalho pedagógico semanais (HTP) na 
unidade escolar ou em outro local definido pela Secretaria Municipal de Educação 
e as demais horas em local de livre escolha do docente. 
I.2. Das Atribuições Gerais dos Empregos

pROfESSOR I: Atuar na educação infantil de 0 a 5 anos, em Centros Municipais de 
Educação Infantil (CEMEI). Acompanhar o desenvolvimento da criança tendo em vista seus 
direitos e suas necessidades próprias no que se refere à alimentação, à saúde, à higiene, à 
proteção, à afetividade, à convivência e ao acesso ao conhecimento pleno e sistematizado. 
Assegurar a organização e higienização do espaço físico para o pleno desenvolvimento das 
crianças e para o desenvolvimento das atividades. Participar da elaboração e execução do 
Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar desenvolvido de acordo com as diretrizes 
e orientações da Secretaria Municipal de Educação (SME). Participar da Hora de Trabalho 
Pedagógico Coletiva (HTPC), do planejamento, dos momentos de avaliação discente 
e docente, de capacitação e formação profissional, bem como de atividades culturais 
e educativas extraclasse, quando for proposta da Unidade Escolar e/ou da Secretaria 
Municipal de Educação. Planejar e executar o plano de trabalho visando o desenvolvimento 
infantil, de acordo com cada faixa etária. Colaborar nas ações concernentes ao programa 
de integração escola/família/comunidade. Executar e manter em ordem a escrituração 
pertinente à vida escolar do aluno, à organização da escola e toda aquela referente à 
própria função. Executar outras tarefas no âmbito escolar a fim de garantir a qualidade do 
atendimento oferecido às crianças e à comunidade. Participar dos Conselhos e Instituições 
auxiliares da Unidade Escolar.

pROfESSOR III – ÁREA DANÇA: Atuar na Educação Infantil (em Centros Municipais 
de Educação Infantil – CEMEIs), em salas do Ensino Fundamental e/ou na EJA, de acordo 
com a demanda da SME, ministrando aulas de dança. Assegurar qualidade dos conteúdos 
e garantir aos alunos uma experiência corporal e artística efetiva. Trabalhar no sentido 
de garantir que a disciplina Dança figure no currículo em igualdade com as demais áreas 
do conhecimento.  Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico 
da Unidade Escolar desenvolvido de acordo com as diretrizes e orientações da Secretaria 
Municipal de Educação (SME). Participar da Hora de Trabalho Pedagógico Coletiva (HTPC), do 
planejamento, dos momentos de avaliação discente e docente, de capacitação e formação 
profissional, bem como de atividades culturais e educativas extraclasse, quando for proposta 
da Unidade Escolar e/ou da Secretaria Municipal de Educação. Planejar e executar o plano de 
trabalho visando o desenvolvimento infantil, de acordo com cada faixa etária. Colaborar nas 
ações concernentes ao programa de integração escola/família/comunidade. Participar dos 
Conselhos e Instituições auxiliares da Unidade Escolar.

pROfESSOR III – ÁREA LIbRAS: Promover formação em Libras aos professores, 
alunos, demais profissionais da educação e à comunidade; Apoiar professores quanto ao 
ensino da LIBRAS nas salas de recursos multifuncionais e na sala de aula regular da educação 
infantil, ensino fundamental e EJA; Orientar o professor da sala de aula regular quanto ao 
ensino da língua portuguesa, como segunda língua, para a pessoa com surdez; Instruir 
os professores de Educação Especial quanto ao ensino do conteúdo em LIBRAS, realizado 
nas salas de recursos multifuncionais; Apoiar a implementação da LIBRAS como língua de 
instrução e meio legal de comunicação das pessoas com surdez; Apoiar o planejamento e 
o acompanhamento de atividades pedagógicas desenvolvidas com alunos com surdez, em 
parceria com os demais profissionais das Unidades de Ensino;  Promover a  comunicação 
entre usuários e não usuários da LIBRAS.

pROfESSOR III – ÁREA MÚSICA: Atuar na Educação Infantil (em Centros Municipais 
de Educação Infantil - CEMEIs), em salas do Ensino Fundamental e/ou na EJA, de acordo com 
a demanda da SME, ministrando aulas de música. Assegurar qualidade dos conteúdos e 
garantir aos alunos uma experiência musical, sonora e artística efetiva. Trabalhar no sentido 
de garantir que a disciplina Música figure no currículo em igualdade com as demais áreas 
do conhecimento.  Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico 
da Unidade Escolar desenvolvido de acordo com as diretrizes e orientações da Secretaria 
Municipal de Educação (SME). Participar da Hora de Trabalho Pedagógico Coletiva (HTPC), do 
planejamento, dos momentos de avaliação discente e docente, de capacitação e formação 
profissional, bem como de atividades culturais e educativas extraclasse, quando for proposta 
da Unidade Escolar e/ou da Secretaria Municipal de Educação. Planejar e executar o plano de 
trabalho visando o desenvolvimento infantil, de acordo com cada faixa etária. Colaborar nas 
ações concernentes ao programa de integração escola/família/comunidade. Participar dos 
Conselhos e Instituições auxiliares da Unidade Escolar.

II - Das Inscrições
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 08/03/10 às 16 horas de 
05/04/10 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site www.vunesp.
com.br.
1.1. Para inscrever-se o candidato deverá:
1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição das 10 ho-
ras de 08/03/10 às 16 horas de 05/04/10;
1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o candidato 
deverá:
a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
b) imprimir o boleto bancário;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do item 2, 
deste Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite para encerramento 
das inscrições (05/04/10). Atenção para o horário bancário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente de-
verá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite do 
encerramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do paga-
mento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar a situ-
ação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página do Con-
curso Público, dez dias após o encerramento do período de inscrições (05/04/10). 
Caso seja detectado algum problema, o candidato deverá entrar em contato com o 
Disque VUNESP, pelo telefone (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, 
para verificar o ocorrido.
1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com a auten-
ticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente à 
taxa de inscrição.
1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 05/04/10, a ficha de inscrição não estará 
mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em caixa 
eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento 
ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido de 
08/03/10 a 05/04/10, ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.
2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição poderá ser efe-
tuado em dinheiro ou em cheque, nos valores abaixo especificados:

ConCurso PúBliCo n.º emPrego taXa

318 Professor I R$ 50,00

ConCurso PúBliCo n.º emPrego taXa

319 ao 321 Professor III R$ 60,00

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos serviços 
bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscrição.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva com-
pensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anulada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua efetivação 
dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências ban-
cárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago 
antecipadamente.
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a maior ou em 
duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo alegado.
2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público 
não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá sobre a Fun-
dação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e pelas infor-
mações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requerimen-
to de inscrição, independentemente do tipo de inscrição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessidades 
especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, deverão obede-
cer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das Inscrições para Candida-
tos Portadores de Necessidades Especiais, deste Capítulo.
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições especiais para 
realização da prova como, por exemplo: cadeira especial por estar com braço que-
brado e outras deverão fazer, durante o período de inscrição, solicitação à Funda-
ção VUNESP localizada na Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca - São 
Paulo, SP – CEP 05002-062, pessoalmente ou via SEDEX, especificando: “Concur-
so pM de São Carlos”, nome completo, endereço, telefone e emprego em 
que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a Prefeitura Municipal de São Carlos não se responsabilizam por 
solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como 
por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com as exi-
gências contidas no presente Edital, bem como pela responsabilidade e conse-
qüências de eventuais erros no preenchimento da ficha de inscrição.
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.
II.1. Das Inscrições para Candidatos portadores de Necessidades Especiais
1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e nº 13.062 
de 19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de classificação final, 5% 
(cinco por cento) das vagas, às pessoas portadoras de necessidades especiais des-
de que em condições de exercer as atividades exigidas para o desempenho das 
funções pertinentes e que tenham sido habilitadas em todas as fases do Concurso 
Público.
1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações inferiores a 
0,5 (meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores a tal valor, ou 
seja, a cada 20 candidatos convocados, 1 será convocado da lista de habilitados na 
condição de portador de necessidades especiais.
2. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
3. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá especi-
ficar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no período de 
inscrição (08/03/10 a 05/04/10), encaminhar, por SEDEX, à Fundação VUNESP – 
Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – Perdizes, São Paulo – SP – CEP 
05002-062, os seguintes documentos:
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expres-
sa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, bem como a causa da deficiência;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especifi-
cação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, a solicitação de 
prova especial, ou de condições especiais para a realização das provas.
4. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de 
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que constituam inferiorida-
de que implique grau acentuado de dificuldade para integração social, de acordo 
com o previsto no Decreto 3.298 de 20/12/1999.
5. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual 
passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
6. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das 
atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de deficiência, é 
obstativa à inscrição no Concurso.
7. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Concurso em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, 
avaliação, data, horário e local de realização das fases deste concurso.
8. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para justi-
ficar a concessão de readaptação da função, bem como para aposentadoria por 
invalidez.
1. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão liberadas 
se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º 
da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
2. Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os 
candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprovados na 
condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da compa-
tibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
3. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perí-
cia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício 
das atribuições do emprego.
III – Das Disposições Gerais
39. Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas, a avaliação técni-
ca dos títulos e o processamento do concurso. A Comissão responsável pelo acom-
panhamento dos trabalhos dos concursos será designada por portaria do Senhor 
Prefeito Municipal.
40. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acrés-
cimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso publicado.
41. A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita das 
condições do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
42. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer às provas;
b) não entregar ao fiscal a folha de respostas, o caderno de questões e o caderno 
de redação ao final das provas;
c) usar de meios ilícitos na execução das provas
43. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10/10/00 e n.º 13.062 de 19/09/02, 
ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a surgir durante a vi-
gência deste concurso, para os candidatos portadores de deficiências, desde que 
aprovados. Considerar-se-á a reserva de vagas quando o número resultante do cál-
culo de 5% do total de vaga for igual ou maior que um, ou seja, a cada 20 candida-
tos convocados, 1 será convocado da lista de habilitados na condição de portador 
de necessidades especiais.
44. Os portadores de deficiências participarão do certame em igualdade de con-
dições com os demais candidatos, no que respeita ao conteúdo e a avaliação das 

provas.
45. As vagas reservadas aos portadores de deficiências ficarão liberadas se não tiver 
ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º da Lei Mu-
nicipal n.º 12.663 de 10/10/00.
46. Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos 
os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprovados 
na condição de portadores de deficiência, após comprovação da compatibilidade 
da deficiência com o emprego, por junta médica.
47. Os portadores de deficiência aprovados deverão submeter-se a perícia médica, 
para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribui-
ções do emprego.
48. A aprovação e correspondente classificação não gera direito automático de 
contratação.
49. O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir ocor-
rerá de acordo com a necessidade da Prefeitura, durante a validade do concurso, 
obedecendo à ordem de classificação. 
50. Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, 
exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal.
51. A contratação dependerá da compatibilidade de horários quando o docente 
tiver mais de um vínculo empregatício; respeitado o limite máximo de quarenta 
horas semanais quando a acumulação ocorrer no quadro da Prefeitura.
52. As convocações para provimento das vagas efetivas serão feitas por meio do Di-
ário Oficial do Município, com prazo marcado para o comparecimento, implicando, 
o não comparecimento, em desistência tácita da vaga.
53. Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em exame 
médico que o ateste estar em condições físicas e mentais para o desenvolvimento 
das atividades para as quais está sendo contratado e a apresentação dos documen-
tos que lhe forem exigidos.
54. A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documen-
tos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso.
55. A lista de habilitados no concurso público, poderá ser utilizada para fins de con-
tratação por tempo determinado.
19. O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homologação, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.
20. Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar o seu 
endereço e outros dados cadastrais na Secretaria Municipal de Administração e 
Gestão de Pessoal.
21. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada para 
a realização do concurso.
22. E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente 
Edital e são afixadas as Normas do Concurso na Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal.
São Carlos, 05 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

NORMA DO CONCuRSO pARA O EMpREGO DE pROfESSOR I E 
pROfESSOR III NAS ÁREAS DE DANÇA, LIbRAS E MÚSICA

I – Do Concurso
A presente norma rege o Concurso Público para os empregos de Professor I e Pro-
fessor III – áreas de Dança, Libras e Música, vincula-se ao Edital dos Concursos Pú-
blicos nºs 318 ao 321.
II - Da Seleção
A seleção constará de duas fases: 1ª Fase – Prova Objetiva e Redação e 2ª Fase: 
Prova de Títulos 
e) primeira fase – prova Objetiva e Redação
1.1. A Prova Objetiva abrangerá Português, Matemática, Legislação, Conhecimen-
tos Pedagógicos e Conhecimentos Específicos para o emprego de professor III e 
Português, Matemática, Legislação e Conhecimentos Pedagógicos para o emprego 
de professor I. Será de caráter eliminatório, classificatório e elaborada de acordo 
com a especificidade de cada área, as questões serão de múltipla escolha distribu-
ídas conforme segue:

emPrego Provas oBJetivas questÕes valor
data e Período

 da Prova

Professor I

Português 10 20

09/05/10
tarde

Matemática 10 20

Legislação 10 10

Conhecimentos Pedagógicos
20 40

Professor III - Dança

Português 10 20

09/05/10
manhã

Matemática 10 20

Legislação 4 10

Conhecimentos Pedagógicos 6 10

Conhecimentos Específicos
20 40

Professor III - Libras

Português 10 20

09/05/10
manhã

Matemática 10 20

Legislação 4 10

Conhecimentos Pedagógicos 6 10

Conhecimentos Específicos
20 40

Professor III - Música

Português 10 20

09/05/10
manhã

Matemática 10 20

Legislação 4 10

Conhecimentos Pedagógicos 6 10

Conhecimentos Específicos
20 40

1.2. A Prova de Redação será de caráter eliminatório e classificatório, valerá 25 pon-
tos.
f) Segunda fase: prova de Títulos.
A Prova de Títulos para todos os empregos será de caráter classificatório e a pon-
tuação atribuída a cada documento-título será de acordo com a tabela seguinte:

títulos

quantidade 
máXima de 

títulos a serem 
Considerados

valor unitário 
dos títulos

valor máXimo de 
Pontos a serem 

atriBuídos

Licenciatura Plena ou Graduação na área de 
Educação, em área diversa das constantes nos pré-
requisitos do emprego.
Não serão consideradas para a pontuação as 
habilitações de um mesmo Curso.

2 2 4

Certificado de Pós-Graduação em nível de 
especialização na área de Educação com carga 
horária mínima de 360 horas concluídas após 
20/12/96.

2 2 4

Certificado de Pós-Graduação em nível de Mestrado 
na área de Educação.

1 6 6

Certificado de Pós-Graduação em nível de 
Doutorado na área de Educação.

1 8 8

2.1. O candidato deverá entregar cópias autenticadas dos títulos
2.2. O candidato que for apresentar títulos para pontuação, deverá obrigatoria-
mente entregar a cópia autenticada do título que utilizará como pré-requi-
sito, em caso de aprovação e convocação. 
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2.3. Serão considerados para a Análise de Títulos os Cursos de Especialização, Mes-
trado ou Doutorado, devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação.
2.4. Os títulos somente serão considerados se concluídos até a data marcada para 
inscrição.
III - Da Realização das provas
III.1 – Da realização da prova Objetiva e Redação
As provas serão realizadas na cidade de São Carlos, no dia 09/05/10, de acordo com 
a tabela apresentada no “item II – da Seleção” em locais e horários a serem comuni-
cados por meio de publicação no Diário Oficial do Município de São Carlos e afixa-
dos na  Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, 
nº. 1575, Centro - São Carlos SP.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local de convo-
cação informado no Diário Oficial do Município. 
i) O candidato poderá  também acompanhar na home page da VUNESP - http://
www.vunesp.com.br ou da prefeitura Municipal de São Carlos www.sao-
carlos.sp.gov.br. 
j) O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedên-
cia de 30 (trinta) minutos, munido de:
a. comprovante de inscrição;
b. Original de um dos documentos de identidade a seguir:
7. Cédula de Identidade (RG);
8. Carteira de órgão ou conselho de classe;
9. Carteira de Trabalho e Previdência Social;
10. Certificado Militar;
11. Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, ainda 
que autenticadas.
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir a identificação do candidato com clareza.
k) Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu início.
l) Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou 
a ausência do candidato.
m) Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer 
espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer equipamento 
eletrônico.
n) Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das 
provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou terceiros, ver-
balmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
o) O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento 
de um fiscal.
p) O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta de tinta 
preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de corretivo na Folha 
Definitiva de Respostas.
10. O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas 
na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento válido para correção 
eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de Respostas será de inteira res-
ponsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instru-
ções especificadas na capa do Caderno de Questões e na própria Folha Definitiva. 
Não haverá substituição de Folha Definitiva de Respostas.
11. As provas (objetiva e redação) terão duração de 4 horas e ao terminar o can-
didato deverá entregar ao fiscal a Folha de Resposta, o Caderno de Questões e a 
Prova de Redação.
12. Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou nenhuma 
resposta, ou resposta rasurada ou errada.
13. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do re-
cinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início e não poderá levar o 
caderno de questões.
14. Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital do candi-
dato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o procedimento, esse 
deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, por três vezes. 
15. Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova.
III.2 – Da realização da prova de Títulos
1. Os candidatos deverão entregar os títulos na data da realização da Prova Objeti-
va, em 09/05/10, nos locais e horários a serem comunicados por meio de publica-
ção no Diário Oficial do Município de São Carlos e afixados na Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, n.º 1575, Centro - São Carlos 
SP, não sendo permitida a juntada ou substituição de quaisquer documentos ex-
temporaneamente.
2. Não serão aceitos protocolos dos documentos. Só serão aceitas cópias auten-
ticadas.
3. Todo o trabalho de contagem e verificação dos títulos será executado pela VU-
NESP.
4. Só serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na primeira fase do Con-
curso. 
5. A pontuação alcançada nos títulos será somada à pontuação obtida nas provas 
para compor a nota final. 
6. Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão ser revalidados por 
instituições credenciadas no território nacional e deverão vir acompanhados da 
correspondente tradução efetuada por tradutor juramentado, em cópias autenti-
cadas.
7. Não serão avaliados como títulos aqueles que são pré-requisitos para as áreas 
objeto deste concurso.
8. As cópias autenticadas dos títulos entregues não serão devolvidas ao candidato.
Iv – Do Julgamento das provas 
1. A Prova Objetiva e de Redação totalizarão 125 (cento e vinte e cinco) pontos. Só 
será considerado habilitado o candidato que acertar, no mínimo:
1.1 para o emprego de professor I: 50% das questões da Prova de Português, 
50% da Prova de Matemática, 50% das questões da Prova de Legislação, 50% das 
questões da Prova de Conhecimentos Pedagógicos e 50% da Prova de Redação.
1.2 para o emprego de professor III: 50% das questões da Prova de Português, 
50% da Prova de Matemática, 50% das questões da Prova de Legislação, 50% das 
questões da Prova de Conhecimentos Pedagógicos, 50% das questões da Prova de 
Conhecimentos Específicos e 50% da Prova de Redação.
2. A pontuação para Prova de Títulos variará de 0 (zero) a 22 (vinte e dois) pontos. O 
somatório das provas da 1ª e 2ª fase totalizará 147 (cento e quarenta e sete) pontos. 
O candidato que não entregar títulos terá pontuação zero nesta prova, mas não 
será desclassificado.
3. Só serão corrigidas as redações dos candidatos habilitados na Prova Objetiva.
v - Classificação final
4. A Nota Final do candidato, no respectivo concurso, para os empregos de Profes-
sor I e Professor III, será composta pela soma dos pontos da Prova Objetiva, Prova 
de Redação e o total de pontos alcançados na Prova de Títulos.
5. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da nota fi-
nal e enumerados em duas listas classificatórias, sendo uma geral e outra especial 
(portadores de necessidades especiais).
2.1 Após o ingresso do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para jus-
tificar a concessão de readaptação da função, bem como para aposentadoria por 
invalidez. 
6. A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais – item an-
terior) será publicada na imprensa, em ordem alfabética, sendo concedido o prazo 
de 5 (cinco) dias, a partir da data da publicação, para que os interessados se apre-
sentem na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal - Rua Episco-
pal, n.º 1575, Centro, para realização de perícia médica e verificação da compatibi-
lidade da deficiência com o exercício das atribuições do emprego, por especialista 

da área de deficiência de cada candidato.
7. O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do 
respectivo exame médico.
8. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo 
de 5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar pro-
fissional indicado pelo candidato.
9. A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) 
dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
10. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, con-
tados da realização do exame médico e não caberá qualquer recurso da decisão 
proferida pela Junta Médica. 
11. Será republicada a lista especial da qual serão excluídos os portadores de ne-
cessidades especiais considerados inaptos na inspeção médica.
12. A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.
10. Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:

b) Tiver mais Idade 
c) Obtiver o maior número de pontos nas Prova Objetiva.
d) Obtiver maior número de pontos na Prova de Redação.
e) Obtiver maior número de pontos na Prova de Títulos.
f ) Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos.
vI - Dos Recursos
1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, contados da 
data da publicação do fato que lhe deu origem.
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, poderá 
interpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso 
Público e da classificação final, devendo utilizar o campo próprio para interposição 
de recursos no endereço www.vunesp.com.br, na página específica do Concurso 
Público, e seguir as instruções ali contidas.
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas 
do Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa 
seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os can-
didatos presentes na prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato 
para uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a des-
classificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada no Diário 
Oficial do Município, e disponibilizada no site www.vunesp.com.br.
5. A Banca Examinadora constitui última instancia para os recursos, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
6. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não 
será conhecido, bem como não será conhecido aquele que não apresentar funda-
mentação e embasamento, ou aquele que não atender às instruções constantes do 
“link” Recursos na página específica do Concurso Público.
7. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qualquer outro 
meio além do previsto neste Capítulo.
8. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
vII – Da Convocação e Contratação 
1.1.1.1. São requisitos para a contratação:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
b) possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
c) ter 18 (dezoito) anos completos;
d) estar apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante compro-
vação  em exame de saúde admissional. 
1.1.1.2. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de Tra-
balho – C.L.T. e em conformidade com a Lei nº 13.889 de 18/10/06 – Estatuto da 
Educação.
1.1.1.3. A convocação para contratação obedecerá à ordem de Classificação Final 
dos candidatos e de acordo com as necessidades da Prefeitura, com prévia publica-
ção de convocação no Diário Oficial do Município.
4. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias dos se-
guintes documentos:
4.1. Escolaridade prevista no inciso I do Edital dos Concursos;
4.2. 01 foto 3x4;
4.3. Carteira de Identidade;
4.4. Cadastro de Pessoa Física;
4.5. Carteira Profissional (só original);
4.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral;
4.7. PIS/PASEP;
 4.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos completos;
4.9. Certificado de Reservista; para candidatos do sexo masculino;
4.10. Certidão de Casamento, se for o caso;
4.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso;
4.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos se for o caso;
4.13. Comprovante de endereço.
5. Da contratação em caráter temporário para os empregos de professor I 
e professor III:
5.1 As contratações em caráter temporário para substituição serão efetuadas pelo 
número de horas-aulas, para o emprego de Professor III e jornadas de acordo com 
este edital para Professor I, resguardados os direitos trabalhistas. 
5.2. Os contratos por tempo determinado terão a duração mínima de um mês e 
máxima até o final do período letivo.
5.3. A convocação para manifestação de interesse na eventual celebração de con-
tratos por tempo determinado para o exercício subseqüente, será efetuada anual-
mente, para os candidatos habilitados que aguardam vaga para ingressarem no 
quadro da educação pública municipal.
5.4. A não manifestação de interesse no prazo estabelecido implicará, na desclassi-
ficação da lista, exclusivamente para fins de contratação por tempo determinado, 
podendo ser convocado para assumir emprego efetivo.
5.5. O docente que manifestou interesse em época oportuna, deverá acompanhar 
a publicação semanal das aulas disponíveis, independentemente de convocação, 
e comparecer às atribuições de aulas para contratação por tempo determinado.
5.6 O não comparecimento às atribuições implicará na desclassificação da lista, 
exclusivamente para fins de contratação por tempo determinado, podendo ser 
convocado para assumir emprego efetivo.
5.7 O vencimento dos servidores contratados por prazo determinado deverá ser 
o mesmo dos demais servidores públicos municipais, com os benefícios previstos 
em Lei.
5.8 Os contratos de trabalho por tempo determinado serão regidos pela Consolida-
ção das Leis do Trabalho e Lei nº 13.889/06 – Estatuto da Educação.
5.9 Aplica-se ao pessoal contratado por tempo determinado o disposto na legisla-
ção municipal que rege os servidores públicos municipais, no que couber, respeita-
das as normas específicas do contrato.
vIII – Do programa

CONTEÚDOS COMuNS pARA OS EMpREGOS DE pROfESSOR I E 
pROfESSOR III

pORTuGuÊS
Interpretação de texto. Pontuação. Crase. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido 
que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Coloca-
ção pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Sinô-

nimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.

MATEMÁTICA
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmé-
tica simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equa-
ções do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas 
usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de 
Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 

LEGISLAÇÃO 
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitu-
cionais
Transitórias. Emenda 14/96
Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional
Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e dá outras providências. Livro I: Título I; Título II – arts. 7.º a 24 e 53 a 59; Livro 
II: Título I; Título II; Título Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial 
na Educação Básica – SEESP/MEC
Diretrizes Curriculares Nacionais para as Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana – MEC.
Lei Federal 11.114/05 – Altera artigos da LDB
Lei Federal 11.274/06 – Altera artigos da LDB e estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional
Lei Municipal 13.795/06 – Cria o Sistema Municipal de Educação
Lei Municipal 13.889/06 – Estatuto da Educação Pública Municipal
Decreto Municipal nº 75 de 05/04/2005 - Código de Ética do Servidor

CONHECIMENTOS pEDAGÓGICOS
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social 
do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: 
correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educan-
do e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto 
político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implemen-
tação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o 
processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e orga-
nização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 
desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Educação Étnico racial. Gestão 
participativa na escola. 

CONTEÚDO pARA O EMpREGO DE pROfESSOR 
I, ALÉM DOS DESCRITOS ACIMA

Concepção de Criança, Infância e Educação Infantil. Concepções de Cuidado e Edu-
cação na Educação infantil. Concepções de desenvolvimento infantil. Concepção 
de ensino e aprendizagem. Currículo, planejamento e avaliação na educação infan-
til. Currículo e projeto político pedagógico. O espaço físico, as linguagens, o lúdico 
e o brincar na educação infantil. Concepções de alfabetização e letramento. Le-
gislação da educação infantil. Gestão democrática e Participação da comunidade.

bIbLIOGRAfIA pROfESSOR I
Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil –  Vol. I e II – MEC
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – Vol. 1, 2 e 3 – MEC
ABRAMOWICZ, A. e WAJSKOP. Creches: atividades para crianças de zero a seis anos. 
São Paulo: Moderna, 1995.
ZABALZA, Miguel A. – Qualidade em educação infantil. Porto Alegre: ArtMed, 1998.
KISHIMOTO, Tizuko M. (Org.) - Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação –São Pau-
lo: Cortez, 1999
SOARES, Magda – Letramento um Tema em Três Gêneros – Belo Horizonte: Autên-
tica, 2003.
BONDIOLI, Anna & MANTOVANI, Susanna. Manual de Educação Infantil: de 0 a 3 
anos. Porto Alegre: Artmed, 1998.
CRAIDY, Carmem & KAERCHER, Gládis E. (org). Educação Infantil: pra que te quero? 
Porto Alegre: Artmed, 2001.
EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Lella, FORMAN, George (org). As cem linguagens da 
criança: a abordagem de Reggio Emilia na Educação da Primeira Infância. Porto 
Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.
OLIVEIRA, Zilma de M. R. de (org) Educação Infantil: muitos olhares. São Paulo: Cor-
tez, 1994.   
ONGARI, Bárbara & MOLINA, Paola. A educadora de creche: construindo suas iden-
tidades. São Paulo: Cortez, 2003.

CONTEÚDO pARA O EMpREGO DE pROfESSOR III – ÁREA LIbRAS, ALÉM 
DOS DESCRITOS ACIMA

Concepções de Educação e Escola; Função social da escola e compromisso social 
do educador; Educação Especial no Brasil; Processo Inclusivo; Deficiências, suas 
características e estratégias de intervenção; A inclusão da pessoa com deficiên-
cia; O papel da família; A pessoa com deficiência na sociedade; Conhecimento e 
habilidades no uso de linguagens e equipamentos específicos para cada uma das 
necessidades especiais. 

bibliografia professor III – área Libras:
BRASIL. Ministério da Educação Secretaria de Educação Especial. O acesso de Alu-
nos com deficiências às escolas e classes comuns da rede regular. Brasília. 
Procuradoria Federal dos Diretores do Cidadão, 2004.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. política Nacio-
nal de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Documento 
elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial nº 555, de 
5 de junho de 2007, prorrogada pela Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2007. 
DAMÁZIO, Mirlene Ferreira Macedo. Atendimento educacional especializado: 
pessoa com Surdez. Brasília, MEC/SEESP, 2007.
FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga; PANTOJA, Luísa de Marillac P.; MANTOAN, Ma-
ria Tereza Égler. Atendimento educacional especializado: aspectos legais e 
orientações pedagógicas, MEC/SEESP, 2007.
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 3. ed. Rio de Ja-
neiro: WVA,1999.

CONHECIMENTOS ESpECífICOS pARA O EMpREGO DE
pROfESSOR III ÁREA DANÇA

História da dança. Papel da dança na educação. Estrutura e funcionamento do cor-
po para a dança. O movimento corporal: partes do corpo, espaço, ações, dinâmicas 
e relacionamentos. Proposta triangular: fazer, apreciar, contextualizar. As danças 
como manifestações culturais.

bibliografia para professor III – Dança 
BARBOSA, A. M. Arte-educação no Brasil. Das origens ao modernismo. São Paulo: 
Perspectiva/Secretaria da Cultura, Ciências e Tecnologia do Estado de São Paulo, 
1978.BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria de Educação Fun-
damental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Volume: Arte. Brasília: MEC/SEF, 1998.
BROGOLATO, R. (2000). Cultura corporal da dança . São Paulo: Editora Ícone.
CAMINADA, E. (1999). História da dança – evolução cultural. Rio de Janeiro: Sprint.
DANTAS, M. (1999). Dança: o enigma do movimento. Porto Alegre: Editora da FRGS.
FUX, M. (1983). Dança, experiência de vida . São Paulo: Summus Editorial.
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GARAUDY, R. (1980). Dançar a vida. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
GIFFONI, M. A. (1973). Danças folclóricas brasileiras e suas aplicações educativas. 
São Paulo: Melhoramentos.
GOMES, S. (Coord.) (2003). Dança e educação em movimento. São Paulo: Cortez.
LABAN, R. Dança Educativa Moderna. Trad. Maria Conceição P. Campos. São Paulo: 
Ícone, 1990.
LABAN, R. Domínio do Movimento. São Paulo: Summus, 1978.
MARQUES, Isabel A. Dançando na escola. São Paulo: Cortez, 2003.
MARQUES, Isabel. Ensino de dança hoje – textos e contextos. São Paulo: Cortez, 
1999. 
NANNI, D. (1995). Dança – educação: da pré-escola à universidade. Rio de Janeiro: 
Sprint.
_____. (1995). Dança – educação: princípios, métodos e técnicas . Rio de Janeiro: 
Sprint.
OSSONA, P. (1988). A educação pela dança. São Paulo: Summus Editorial.
PORTINARI, M. (1989). História da dança. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
ROBATTO, L. (1994). Dança e processo – a linguagem do indizível. Salvador: Centro 
editorial e didático da UFBA.
VERDERI, E. B. (1998). Dança na escola. Rio de Janeiro: Sprint.

pROfESSOR III ÁREA LIbRAS
Histórico das línguas de sinais, da LIBRAS e da educação da pessoa com surdez; Cul-
tura e identidade da pessoa com surdez; Linguagem e cognição; Estrutura gramati-
cal da LIBRAS; Ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para alunos com 
surdez; Política educacional inclusiva e o ensino da LIBRAS; Metodologias e Estraté-
gias para o ensino da LIBRAS; A função do intérprete da Língua Brasileira de Sinais.

bibliografia
BANDINI, Heloísa Helena Motta; OLIVEIRA, Claudia Lessa de Azevedo Corrêa de; 
SOUZA, Érika Costa de. Habilidades de leitura de pré-escolares deficientes audi-
tivos: letramento emergente. paidéia (Ribeirão preto),  Ribeirão Preto,  v. 16,  
n. 33, abr.  2006 .   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0103-863X2006000100008&lng=pt&nrm=iso>. acessos em19  ago.  
2009.  doi: 10.1590/S0103-863X2006000100008.
BRASIL, Ministério da Educação. Lei nº 10436 de 24de abril de 2009. Dispõe 
sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências.
BRASIL, Ministério da Educação. Decreto nº 5626 de 22 de setembro 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
CAPOVILLA, F. C. e RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe 
da Língua de Sinais brasileira, Vol. I e II: Sinais de A à Z. Ilustração: Silvana Mar-
ques. São Paulo:Editora da Universidade de São Paulo, 2001.
FAVERO, Maria Helena; PIMENTA, Meireluce Leite. Pensamento e linguagem: a 
língua de sinais na resolução de problemas. psicol. Reflex. Crit.,  Porto Alegre,  
v. 19,  n. 2,   2006 .   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0102-79722006000200008&lng=pt&nrm=iso>. acessos em19  ago.  
2009.  doi: 10.1590/S0102-79722006000200008.
FELIX, Ademilde. O papel da interação no processo de ensino-aprendizagem 
de português para alunos surdos em uma escola inclusiva. Trab. linguist. apl.,  
Campinas,  v. 48,  n. 1, jun.  2009 .   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0103-18132009000100009&lng=pt&nrm=iso>. 
acessos em19  ago.  2009.  doi: 10.1590/S0103-18132009000100009.
FERREIRA-BRITO, L. por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro: Tem-
po Brasileiro, 1995.
QUADROS, Ronice Müller de. O tradutor e intérprete de língua brasileira de 
sinais e língua portuguesa / Secretaria de Educação Especial; Programa Nacional 
de Apoio à Educação de Surdos - Brasília: MEC; SEESP, 2004. 94
QUADROS, Ronice Müller de; SCHMIEDT, Magali L. P. Idéias para ensinar portu-
guês para alunos surdos. Brasília : MEC, SEESP, 2006. 
PEIXOTO, Renata Castelo. Algumas considerações sobre a interface entre a Lín-
gua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e a Língua Portuguesa na construção inicial 
da escrita pela criança surda. Cad. CEDES,  Campinas,  v. 26,  n. 69, ago.  2006 .   
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
32622006000200006&lng=pt&nrm=iso>. acessos em19  ago.  2009.  doi: 10.1590/
S0101-32622006000200006.
SALLES, Heloísa Maria Moreira Lima et al.Ensino de língua portuguesa para sur-
dos: caminhos para a prática pedagógica. brasília: MEC, SEESP, 2004.v.1 e v.2 
(Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos)

pROfESSOR III ÁREA MÚSICA
Aspectos históricos da música ocidental. Elementos estruturais da linguagem mu-
sical. Tendências educacionais quanto ao ensino da música na sala de aula. Visão 
interdisciplinar do conhecimento musical. Música e manifestações culturais popu-
lares.

bibliografia para professor III – Música
BARBOSA, A. M. Arte-educação no Brasil. Das origens ao modernismo. São Paulo: 
Perspectiva/Secretaria da Cultura, Ciências e Tecnologia do Estado de São Paulo, 
1978.
BEYER, Esther(Org.). O som e a criatividade. Reflexões sobre experiências musi-
cais. Santa Maria: Editora da UFSM, 2005.
BEINEKE, Viviane; FREITAS, Sérgio. Lenga la Lenga: jogos de mãos e copos. São Pau-
lo, Ciranda Cultural, 2006.
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IX – CRONOGRAMA DE EvENTOS

08/03/10 a 05/04/10 Período de Inscrição

09/05/10 Realização das Provas Objetivas, Prova de Redação e Prova de Títulos

11/05/10 Divulgação do gabarito

12 e 13/05/10 Período para interposição de recursos contra o gabarito

28/05/10 Resultado dos recursos contra o gabarito

28/05/10 Resultado das Provas Objetivas

31/05/10 e 01/06/10 Período para interposição de recursos contra a nota das Provas Objetivas

11/06/10
Resultado dos recursos contra a nota das Provas Objetivas; nota da Prova de 
Redação, nota da Prova de Títulos e Classificação Prévia

14 e 15/06/10
Período de recursos contra a nota da Redação, a nota dos Títulos e a 
Classificação Prévia

25/06/10
Resultado dos recursos contra a nota da Redação, a nota dos Títulos e a 
Classificação Prévia; e Classificação Final

São Carlos, 05 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

NÃO COMpARECIMENTO DE CANDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discriminada, não 
compareceu para assumir a vaga a ela destinada, ficando, portanto, desclassificada:
NÚMERO DO CONCuRSO: 293
fuNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL

nome ClassiFiCação

PRISCILLA NUNES REZENDE 5

São Carlos, 05 de Março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMuNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal comunica que os candidatos abaixo discriminados, 
habilitados em Processo Seletivo, não compareceram para manifestação de inte-
resse em ministrar aulas em caráter temporário, durante o ano letivo de 2010, em 
conformidade com o artigo 36 da Lei nº 13889/06.
O não comparecimento implica na desclassificação da lista de habilitados do pro-
cesso seletivo.
pROCESSO SELETIvO 05/10
pROfESSOR III – ÁREA ARTES

nome ClassiFiCação

ALINE DEL PALACIO ALVARENGA 1ª

ELIANA MARIA GARCIA SALDANHA 2ª

São Carlos, 05 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LICITAÇÕES

pREfEITuRA MuNICIpAL DE SÃO CARLOS - pREGÃO ELETRÔNICO N.º 
019/2010- pROCESSO ADMINISTRATIvO N° 31816/2009. Faço público de or-
dem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se encontra aberto o Pregão 
Eletrônico nº. 019/2010, que possui como objeto registrar preços de para aquisi-
ção de alimentos para a manutenção de animais abrigados no canil, gatil e Pos-
to Zootécnico Municipal. O Edital na íntegra poderá ser obtido pelos sites: www.
licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e 
a abertura das propostas dar-se-ão até as 8h00min do dia 19 de março de 2010 e 
o início da sessão de disputa de preços será às 10h00min do dia 19 de março de 
2010. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1189. São Carlos, 05 de março 
de 2010. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

pREfEITuRA MuNICIpAL DE SÃO CARLOS - pREGÃO ELETRÔNICO N.º 
020/2010- pROCESSO ADMINISTRATIvO N° 8579/2010. Faço público de or-
dem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se encontra aberto o Pregão 
Eletrônico nº. 020/2010, que possui como objeto a contratação de empresa espe-
cializada para a realização dos exames clínicos de detecção de uso de entorpecen-
tes dos aprovados no Concurso Público nº284 da Guarda Municipal de São Carlos, 
dando continuidade à 4ª fase do referido Concurso Público. O Edital na íntegra 
poderá ser obtido pelos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.
br, opção Licitações. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até as 
8h00min do dia 19 de março de 2010 e o início da sessão de disputa de preços será 
às 15h00min do dia 19 de março de 2010. Maiores informações pelo telefone (16) 
3362-1189. São Carlos, 05 de março de 2010. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

RESuMO DA ATA DE SESSÃO DE AbERTuRA DOS ENvELOpES DE HAbILI-
TAÇÃO CONvITE DE pREÇOS N.° 005/2010 pROCESSO Nº 12.361/2009 Aos 
03 de março de 2010, às 14h30min, reuniram-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações e a representante presente para procederem à abertura 
dos envelopes de documentação apresentados para o Convite supracitado, verifi-
cando-se que houve a apresentação de envelopes pelas empresas: Caime e Casale 
Comercial Ltda. EPP e Edson Donisete Brugnera Assim, considerando a apresenta-
ção de envelopes por apenas duas empresas, e ser este o primeiro Convite para a 
contratação desejada, a Comissão JULGA FRACASSADO o presente certame, suge-
rindo abertura de novo procedimento licitatório. Os envelopes foram devolvidos 
nesta oportunidade à representante presente. Os envelopes de Edson Donisete 
Brugnera serão devolvidos via correio. Caroline Garcia Batista Presidente

pREfEITuRA MuNICIpAL DE SÃO CARLOS - SECRETARIA MuNICIpAL DE 
SAÚDE - fuNDO MuNICIpAL DE SAÚDE - pREGÃO ELETRÔNICO fMS Nº 
011/2010 - pROCESSO ADMINISTRATIvO Nº 3531/2009 - Faço público de or-
dem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão 
Eletrônico nº 011/2010, tendo como objeto a aquisição de equipamentos destina-
dos ao desenvolvimento do sistema de Ressonância Magnética (RM) Digital para 
serem utilizados no Projeto CITESC, coordenado pela Secretaria Municipal de Saú-
de de São Carlos, conforme especificações e nas quantidades constantes nos Ane-
xos II e III. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.bb.com.br e www.
saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a abertura das propostas 
dar-se-ão até as 8:00 horas do dia 18 de março de 2010 e o início da sessão de 
disputa de preços será as 9:00 horas do dia 18 de março de 2010. Maiores informa-
ções pelo telefone (16) 3362-1350. São Carlos, 05 de março de 2010. Jose Eduardo 
Simões Martinez - Pregoeiro

pREfEITuRA MuNICIpAL DE SÃO CARLOS - SECRETARIA MuNICIpAL DE 
SAÚDE - fuNDO MuNICIpAL DE SAÚDE - pREGÃO ELETRÔNICO fMS Nº 
012/2010 - pROCESSO ADMINISTRATIvO Nº 263/2010 - Faço público de or-
dem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão 
Eletrônico nº 012/2010, tendo como objeto o registro de preços de medicamen-
tos para consumo humano, constantes da Relação Municipal de Medicamentos 

(REMUME), conforme especificações e quantidades constantes nos Anexos II e V. 
O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.bb.com.br e www.saocarlos.
sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão 
até as 8:00 horas do dia 18 de março de 2010 e o início da sessão de disputa de 
preços será as 10:00 horas do dia 18 de março de 2010. Maiores informações pelo 
telefone (16) 3362-1350. São Carlos, 05 de março de 2010. Jose Eduardo Simões 
Martinez - Pregoeiro

pREfEITuRA MuNICIpAL DE SÃO CARLOS - SECRETARIA MuNICIpAL DE 
SAÚDE - fuNDO MuNICIpAL DE SAÚDE - pREGÃO ELETRÔNICO fMS Nº 
013/2010 - pROCESSO ADMINISTRATIvO Nº 350/2010 - Faço público de or-
dem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão 
Eletrônico nº 013/2010, tendo como objeto o registro dos preços de material de 
consumo médico-hospitalar, conforme descrição, especificações e quantidades 
constantes nos Anexos II e V. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.
bb.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a aber-
tura das propostas dar-se-ão até as 8:00 horas do dia 19 de março de 2010 e o 
início da sessão de disputa de preços será as 10:00 horas do dia 19 de março de 
2010. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350. São Carlos, 05 de março 
de 2010. Jose Eduardo Simões Martinez - Pregoeiro

pregão Eletrônico N. º 101/09 - processo n. º 25.021/2009 – HOMOLOGA-
ÇÃO - Objeto: Contratação de empresa para realização de exames médicos ad-
missionais, periódicos, demissionais e complementares no âmbito da Administra-
ção Pública Municipal do Município de São Carlos (REEDIÇÃO DO PE 090/2009).
Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lotes n° 01, 
adjudicado à empresa OuROCLINICA MEDICA S/S LTDA devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº. 08.291.396/0001-85.Nesta oportunidade, designo o servidor 
Aparecido Francisco Roza de Moraes para efetuar a homologação junto ao site do 
Banco do Brasil. São Carlos, 04 de março de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito 
Municipal.

Inexigibilidade de Licitação - processo nº. 8.946/2010 - Ratifico, para os devi-
dos fins, a inexigibilidade de licitação para a contratação da EMpRESA pIONEIRA 
DE TELEvISÃO S/A para a realização da etapa final do evento “8º Festival Viola de 
Todos os Cantos”, com fundamento no Artigo 25, caput, da Lei 8.666/93, conforme 
o que consta do processo administrativo protocolado sob o n° 8.946/2010. São Car-
los, 05 de março de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

EXTRATOS

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATuAL
1º TERMO ADITIvO AO CONTRATO Nº 56/09

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Peg Lev Secos e Molhados Ltda.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de fornecimento de gêneros estocáveis 
para 08/02/10, acresce o fornecimento e a quantia de R$ 6.415,20
Data da assinatura: 17/12/09
Processo nº 5.855/09

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATuAL
1º TERMO ADITIvO AO CONTRATO Nº 57/09

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Multicom Comércio Múltiplo de Alimentos Ltda.
Objeto: prorroga a vigência para 08/02/10, reduz 25% o fornecimento dos gêneros 
estocáveis objeto do contrato e suprime a quantia de R$ 3.987,50
Data da assinatura: 17/12/09
Processo nº 5.855/09

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATuAL
1º TERMO ADITIvO AO CONTRATO Nº 58/09

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: André Luis Nori ME.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de fornecimento de gêneros estocáveis 
para 08/02/10, acresce o fornecimento e a quantia de R$ 4.656,95
Data da assinatura: 17/12/09
Processo nº 5.855/09

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATuAL
1º TERMO ADITIvO AO CONTRATO Nº 59/09

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de fornecimento de gêneros estocáveis 
para 08/02/10, acresce o fornecimento e a quantia de R$ 192,00
Data da assinatura: 17/12/09
Processo nº 5.855/09

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATuAL
1º TERMO ADITIvO AO CONTRATO Nº 60/09

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Licitrib Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. – EPP.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de fornecimento de gêneros estocáveis 
para 08/02/10
Data da assinatura: 17/12/09
Processo nº 5.855/09

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATuAL
2º TERMO ADITIvO AO CONTRATO Nº 21/08

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Tojal, Renault Advogados Associados.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de prestação de serviços técnicos profis-
sionais especializados para assessoria e consultoria visando à formatação do pro-
cedimento de concessão administrativa do serviço público de coleta e destinação 
final de resíduos sólidos para 19/08/10
Data da assinatura: 10/02/10
Processo nº 4.707/08

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATuAL
2º TERMO ADITIvO E DE RERRATIfICAÇÃO AO CONTRATO Nº 39/09

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Datec Pavimentação e Terraplanagem.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de execução das obras de drenagem, pavi-
mentação e gramagem do Centro Empresarial de Alta Tecnologia – CEAT “Dr. Emílio 
Fehr” para 08/06/10, altera a cláusula do preço, acresce e suprime serviços decor-
rendo no acréscimo da quantia de R$537.001,25
Data da assinatura: 08/02/10
Processo nº 9.005/08
(Republicado por haver saído com incorreções na edição de 27/02/10)

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATuAL
3º TERMO ADITIvO AO CONTRATO Nº 10/06

Locatário: Prefeitura Municipal de São Carlos
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Locador: Aguinaldo Dolacio de Oliveira
Objeto: prorroga a vigência da locação do imóvel da Rua Conde do Pinhal, no 1.717 
para 01/02/10 com aluguel mensal de R$ 1.899,31
Data da assinatura: 05/10/09
Processo nº 17.304/05

EXTRATO DO CONTRATO Nº 16/10
Locatário: Prefeitura Municipal de São Carlos
Locador: Jamile Joaquim Rodrigues representado por Imobiliária Cardinali S/S Ltda.
Objeto: locação do imóvel da Rua Monteiro Lobato, nº 1.715, Vila Nery, destinado à 
instalação da residência do 1° Sargento do Tiro de Guerra de São Carlos
Valor do aluguel: R$ 900,00 mensal
Data da assinatura: 08/02/10
Vigência: 12 meses
Modalidade: Dispensa de Licitação (art. 24, X, da Lei Federal nº 8.666/93)
Processo nº 2.017/10

EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/10
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Construtora e Engenharia Modulus Ltda.
Objeto: execução da obra de conclusão de área de lazer no loteamento social Dom 
Constantino Amstalden – São Carlos VIII
Valor: R$ 79.560,25
Data da assinatura: 22/02/10
Vigência: 45 dias
Modalidade: Convite de Preços nº 44/09
Processo nº 18.563/09

fuNDO MuNICIpAL DE SAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE pREÇOS Nº 004/2010

Empresa –  Biosan Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
Objeto – Registro de Preços de Material de Consumo Médico Hospitalar (Agulhas) 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 11/02/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 067/2009 - Processo 
2516/2009
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Maria de Fátima Severo Dias

fuNDO MuNICIpAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO fMS Nº 006/2010

Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada –  Expresso Construtora Ltda
Objeto: Ampliação da Unidade Básica de Saúde “Dr. Valéria de Cássia Ibelli”, no bair-
ro Botafogo, no município de São Carlos.
Valor: R$ 123.260,89
Vigência: 4 meses
Data da Assinatura: 10/02/2010
Modalidade – Tomada de Preços nº 052/2009 - Processo nº 2551/2009
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Adriana Tomazini Pereira

CONCuRSOS pÚbLICOS E pROCESSOS SELETIvOS

CONvOCAÇÃO DE CONCuRSO pÚbLICO
A Diretora-Presidente da Fundação Educacional São Carlos convoca o candidato 
abaixo a comparecer na instituição no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
publicação desta, das 8 às 11 horas ou das 14 às 17 horas, para tratar de assunto 
referente à contratação.
O não comparecimento será considerado como desistência tácita da vaga.
Nº do Concurso: 19
Emprego: Educador – Português/Espanhol

nome ClassiFiCação

DIEGO APARECIDO ALVES GOMES FIGUEIRA 2ª

Ficam também convocados os candidatos abaixo, que só serão admitidos em caso 
de desistência de candidatos anteriormente convocados.

nome ClassiFiCação

FLAVIA HATSUMI IZUMIDA 3ª

MARISTELA POLONIO 4ª

CARLA MAYUMI MENEGHINI 5ª

São Carlos, 04 de março de 2010.
PROFA. DRA. ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

CONvOCAÇÃO DE CONCuRSO pÚbLICO
A Diretora-Presidente da Fundação Educacional São Carlos convoca o candidato 
abaixo a comparecer na instituição no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
publicação desta, das 8 às 11 horas ou das 14 às 17 horas, para tratar de assunto 
referente à contratação.
O não comparecimento será considerado como desistência tácita da vaga.
Nº. do Concurso: 23
Emprego: Educador – Corte e Costura, Modelagem, Customização Técnicas Arte-
sanais.

nome ClassiFiCação

GALINA LOSCHTSCHAGINA GONZAGA 1ª

Ficam também convocados os candidatos abaixo, que só serão admitidos em caso 
de desistência de candidatos anteriormente convocados.

nome ClassiFiCação

FABIANA DE CARVALHO TURATI 2ª

SARA CORREA BUENO GOMES 3ª

ANA MARIA DO PINHO JAMBERSI 4ª

São Carlos, 04 de março de 2010.
PROFA. DRA. ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

EXTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N°04/2010
Contratante: Fundação Educacional São Carlos
Contratada: Personal Service Terceirização Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de capinação, corte, limpeza e retirada de vegetação 
das unidades da Fundação Educacional São Carlos.
Valor: R$7.910,40
Data da assinatura: 04/03/2010
Vigência: 12 meses
Processo n°117/2010

pORTARIAS

ERRATA DA pORTARIA pubLICADA EM 04/03/2010.
Onde se lê:
Portaria nº 005/2010
Leia-se:
Portaria nº 006/2010
São Carlos, 04 de março de 2010.
JOÃO BATISTA MULLER
Diretor Presidente

pORTARIA N.° 007/2010 
DE 04 DE MARÇO DE 2010 

João batista Muller, Diretor Presidente da PROHAB – Progresso e Habitação de 
São Carlos S/A, no uso de suas atribuições legais CONSIDERANDO o disposto no 
inciso XVI, do artigo 6° da Lei Federal n.° 8666/93, de 21 de junho de 1993, RE-
SOLvE : 
Art. 1° Fica nomeada a Comissão Permanente de Licitações, no âmbito da PRO-
HAB – Progresso e Habitação de São Carlos S/A, na seguinte composição : Gilson 
James Donizete Muniz que presidirá, Isaac Bem-Hur Almeida Silva, Sueli Aparecida 
Ferreira, Maria Izabel Bráulio e Raquel de Oliveira Silva.
Art. 2° Compete a esta Comissão, no âmbito da PROHAB – Progresso e Habitação 
de São Carlos S/A, as funções de elaborar editais, receber, examinar e julgar todos 
os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de lici-
tantes e fornecedores, exceto na modalidade de Pregão Eletrônico, devendo nas 
licitações sempre se reunirem no mínimo com três designados sendo : um Presi-
dente e dois Membros.
Artigo 3° Fica revogada a Portaria n.° 005/2010 e alterações posteriores. 
Artigo 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 04 de março de 2010.
João Batista Muller
Diretor Presidente da PROHAB – São Carlos

LICITAÇÕES

A pROHAb pROGRESSO E HAbITAÇÃO SÃO CARLOS S/A - pROCESSO 
ADMINISTRATIvO N.º 676/2009 – CONvITE DE pREÇO N.º 006/2010

Faço público de ordem do Senhor Diretor-Presidente da PROHAB João Batista Mul-
ler, que se encontra aberto o procedimento licitatório na modalidade CONvITE DE 
pREÇO, do TIpO MENOR pREÇO, sob o regime de EMpREITADA pOR pREÇO 
GLObAL regido pela Lei Federal n° 8.666/93 devidamente atualizada, que possui 
como objeto à aquisição de Maquina semi-automática para a fabricação de blocos, 
conforme especificações técnicas e planilha de orçamento básico, constante no 
anexo IV do presente CONvITE DE pREÇOS. O edital na íntegra poderá ser reti-
rado na Comissão Permanente de Licitações, à sede da PROHAB situada a Rua São 
Joaquim, 958 - Centro, São Carlos, fone (16) 3373-7600, no horário das 08h00min às 
12h00 e das 13h30 ás 17h00min, ou consultado pelo site www.saocarlos.sp.gov.br 
na opção Licitações. Os envelopes contendo a documentação e a proposta será re-
cebida na Comissão Permanente de Licitações até as 09h00min do dia 15 de Março 
de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura.
São Carlos, 03 de Fevereiro de 2010
Isaac Ben-Hur Almeida Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

A pROHAb pROGRESSO E HAbITAÇÃO SÃO CARLOS S/A - pROCESSO 
ADMINISTRATIvO N.º 072/2010 – TOMADA DE pREÇO N.º 005/2010

Faço público de ordem do Senhor Diretor-Presidente da PROHAB João Batista Mul-
ler, que se encontra aberto o procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE 
pREÇO, do TIpO EMpREITADA pOR pREÇO GLObAL, regido pela Lei Federal n° 
8.666/93 devidamente atualizada, que possui como a aquisição de Pá Carregadeira 
para ser utilizada junto a Fabrica de Artefato de Cimento da Progresso e Habitação 
de São Carlos S/A, conforme Memorial Descritivo e Orçamento Básico, constante 
no anexos III, da presente Tomada de Preços.O edital na íntegra poderá ser retirado 
na Comissão Permanente de Licitações pelo valor de R$ 30,00, à sede da PROHAB 
situada a Rua São Joaquim, 958 - Centro, São Carlos, fone (16) 3373-7600, no horá-
rio das 08h00min às 12h00 e das 13h30 ás 17h00min, ou consultado pelo site www.
saocarlos.sp.gov.br na opção Licitações. Os envelopes contendo a documentação 

e a proposta será recebida na Comissão Permanente de Licitações até as 09h00min 
do dia 25 de março de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de 
abertura.
São Carlos, 05 de Março de 2010
Isaac Ben-Hur Almeida Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

EXTRATO

EXTRATOS DE CONTRATOS 
Contrato nº 002/10 – Contratada: LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME – Data: 
26/02/2010 – Objeto: Transporte de reeducandos da Penitenciária de Itirapina para 
a Fábrica de Artefatos de Cimento da Prohab São Carlos. Valor: R$36.604,80 – Vi-
gência: de 12 meses.
Termo Aditivo nº 002/10 ao Contrato Administrativo nº 020/2009 – Contratada: 
EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA – Data: 23/02/2010 – Objeto: Continua sendo o 
mesmo constante contrato inicial – Valor: de R$12.000,00 – Vigência: continua a 
mesma constante no contrato inicial.
São Carlos, 05 de março de 2010.
João Batista Muller
Diretor Presidente

ATO DO SAAE

processo n. 4480/2009 – pregão Eletrônico 0039/2009 Publicação nos termos 
do Art. 15 § 2º da lei 8666/93 Registro de Preços para aquisição futura de tubo 
protetor do registro rápido de passeio com tampa e emblema SAAE. ATA n. 020 
empresa: ICAM pRÉ-MOLDADOS E CONSTRuÇÕES LTDA -Epp. preço registra-
do: item 01, valor unitário R$28,14. São Carlos, 05 de março de 2010 Gerência de 
Material e Patrimônio 

LICITAÇÃO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS EDITAL N° 2.01.2010 
– PROCESSO N° 6156/2009 OBJETO: contratação de empresa especializada para a 
elaboração de ESTuDO DE CONCEpÇÃO, pROJETOS bÁSICO E EXECuTIvO E 
LICENCIAMENTOS AMbIENTAIS (EIA-RIMA, LICENÇA pRÉvIA/Lp, LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO/LI E LICENÇA DE OpERAÇÃO/LO) DA ESTAÇÃO DE TRATA-
MENTO DE ESGOTOS MOGI, NO MuNICípIO DE SÃO CARLOS – Sp. MODALI-
DADE: Tomada de Preços pelo Regime de Execução Indireta de Empreitada por Pre-
ço Unitário do Tipo Técnica e Preço. ENCERRAMENTO: 09/04/2010 às 14:00 horas, 
com abertura dos envelopes às 15:00 horas. O Edital na íntegra poderá ser retirado 
à partir do dia 10/03/2010 na G.M.P., Avenida Getúlio Vargas, 1.500 Bairro Jardim 
São Paulo -São Carlos SP., mediante o recolhimento de emolumentos no valor de 
R$50,00, no Setor de Tesouraria do SAAE, das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 
horas. Informações no site www.saaesaocarlos.com.br, telefone: (16) 3373-6448 
ou 3373-6412. São Carlos, 03 de março de 2010 Gerencia de Material e Patrimônio 

EXTRATOS

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO Nº 002/2010

pROC. Nº 8.092/2008.
NOME DAS pARTES

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE.
CONTRATADA: MONFIELD COMERCIAL E CONSTRURORA  LTDA
OBJETO: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA COMPLETO DE DESINFECÇÃO 
COM LUZ ULTRAVIOLETA NA ETE MONJOLINHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/
SP, de acordo com o Termo de Referência e Projetos (Anexos 01 e 02), e demais 
elementos constantes do Edital que deu origem ao presente contrato, e que é des-
te parte integrante, como se aqui integralmente transcrito, e conforme alteração 
quantitativa do objeto com base no desenvolvimento dos projetos executivos e 
mantendo-se compromisso com a eficiência do sistema. A vigência do presente 
instrumento será até 30 de maio de 2.010.  O preço global total para a execução do 
objeto é de R$ 5.184.292,65 (Cinco milhões cento e oitenta e quatro mil, duzentos 
e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos).
São Carlos, 04 de março de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

EXTRATO DE CONTRATO 
pROC. Nº: 3.352/2009

1º) CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
2º) CONTRATADA: TEMA PROPAGANDAS/S  TDA.
3º) OBJETO:  Prestação de serviços técnicos de publicidade institucional, a serem 
prestados por agência de propaganda para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de São Carlos, com referência ao “briefing”
4º) PAGAMENTO: Serão efetuados em até 30 (trinta) dias a contar da entrega da 
fatura devidamente atestada.
5º) PREÇO: O preço total é de R$ 590.000,00.
6º) DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos financeiros do Programa 
de Trabalho nº 060100.0413100021.700, conforme nota de empenho nº 00389 de 
18/02/2010 .
São Carlos, 05 de março de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE
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